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رستم غزالي واليمن.. 
»شيزوفرينيا« اللبناني؟

االنقالب الملكي الثاني في السعودية.. 
هل ينعكس إيجابًا على الرئاسة اللبنانية؟
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تناولت  الــتــي  التعليقات  �شيا�شية  مرجعية  ا�ــشــتــغــربــت 

املنطقة  هذه  وكــاأن  اجلنوبية،  ال�شاحية  يف  االأمنية  اخلطة 

الدولة  تواجد  اأن  مــوؤكــدة  اللبنانية،  الــدولــة  �شيطرة  خــارج 

يف ال�شاحية لي�س جديداً، وال طارئاً، فكل االأجهزة االأمنية 

نــفــذت خطة  مــرة  اأي  اأحـــد عملها يف  يعرقل  مــوجــودة، ومل 

لــلــعــدالــة، معلنة عن  اعــتــقــال مــطــلــوب  قــــررت  اأو  مــداهــمــة 

دائمة  تكون  اأن  �شرط  اجلديدة،  االأمنية  باخلطة  ترحيبها 

خمافر  تعزيز  �ــشــرورة  اإىل  باالإ�شافة  وفــاعــلــة،  ومتوا�شلة 

املنطقة بالعديد الكايف.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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استغراب

هل تصير إيران »دولة صديقة« ألميركا بعد التفاهم النووي؟

أميركا و»إسرائيل«.. 
واستنزاف السعودية

معركة الشمال السوري: حشد تركي – 
خليجي – تكفيري لحفظ ماء الوجه

السيادة الوطنية ضحية 
الصراعات الدولية

»عاصفة الحزم« بدأت تعصف بالسعودية 
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نصر الله واألسد.. 
»الورقة األمنية« 
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الحل اليمني

ال�س����ؤال الذي يطرحه كل حري�ص ومتابع ملا يجري 

يف اليم���ن واملنطقة العربية كلها ه����: اإىل اأين ميكن 

اأن ُتف�سي هذه احلرب عل���ى اليمن؟ وما الذي ميكن اأن 

جتنيه اململكة من هذه احلرب؟ وما هي انعكا�سات هذه 

احلرب على املنطقة كلها، والتي ت�س���تعل من املحيط 

اإىل اخلليج؟

ل �سك اأن اململكة مل حتقق اأيًا من الأهداف املزع�مة 

التي و�س���عتها للحرب، فال هي ط���ردت الإيرانيني من 

اليمن، ول اأعادت عبد ربه من�س����ر هادي اإىل ال�سلطة، 

ول ق�س���ت على احل�ثي���ني، ول اأعادت ال�س���تقرار اإىل 

اليمن.

ما ح�س���ل ه� نقي�ص كل تلك الأه���داف متامًا، فقد 

طرح���ت اإيران م�رشوعًا للحل ال�سيا�س���ي قبل اأي دولة 

اأخ���رى يف الإقليم، وبات احل�ثي�ن )اأن�س���ار اهلل( اأق�ى 

بكثري من ال�س���ابق، فهم ي�سيطرون على معظم م�ساحة 

اليمن، كما بات من امل�س���تحيل ع�دة عبد ربه من�س�ر 

هادي اإىل ال�سلطة.

لق���د حتّ�ل���ت اأهداف احل���رب اإىل جمرد ا�س���تهداف 

للمدنيني واملن�ساآت اليمنية املختلفة، من دون اأي تغيري 

يف م�ازين الق�ى الع�س���كرية الداخلية يف اليمن، ل بل 

اإن امل�ستفيد الأكرب مما ح�سل ه� تنظيم »القاعدة«.

يف املح�س���لة، لن جتني اململكة من احلرب - مهما 

كانت نتائجها - �س����ى كراهية ال�س���عب اليمني، ولن 

جتن���ي من عملياتها �س����ى املزيد م���ن تدمري اليمن، 

ولي����ص هن���اك اأي فائدة من وع�د اإع���ادة الإعمار، يف 

ظل ا�س���تمرار الق�س���ف والتدمري، ول���ن تتمكن اململكة 

من الق�س���اءعلى نف�ذ اإيران، ول عل���ى عرقلة التفاهم 

الن�وي بينها وبني الغرب، ول على جرّها اإىل حرب يف 

املنطقة، ويبدو اأن ال�ليات املتحدة التي تن�ّس���ق مع 

اململكة يف هذه احلرب، لي�س���ت مهتمة كثرياً مبا ميكن 

اأن حتققه اململكة من نتائج، فما يهّم ال�ليات املتحدة 

ه� اأن تبق���ى املنطقة يف حال من ال�رشاع وال�س���قاق 

وال�س���دامات املذهبية، وحت�يل العداء من »اإ�رشائيل« 

اإىل اإي���ران، واحلرب على اليمن حتق���ق الكثري من هذه 

الهداف. 

ل���ذا، يجب العرتاف باأن ما ح�س���ل ه���� »مغامرة 

�س���ع�دية«، ل بد م���ن الرتاجع عنها قبل ا�س���تفحال 

تداعياتها ال�سلبية، وهذا يعني اأن تعرتف اململكة باأن 

م�ازين الق�ى قد تغرّيت يف الداخل اليمني، واأن اليمن 

مل يعد كما كان يف ال�س���ابق؛ حديقة خلفية لنف�ذها، 

بل دولة م�ستقلة تتطلع اإىل �سيادتها بعيداً من الهيمنة 

ال�س���ع�دية التاريخية، وما قاله »بن عمر«؛ املبع�ث 

الأمم���ي اإىل اليمن من اأن التفاهم ال�سيا�س���ي كان على 

و�س���ك التحقق قب���ل احلرب ال�س���ع�دية، دليل على اأن 

اليمنيني مبقدورهم حتقي���ق التفاهم يف ما بينهم من 

دون اأي و�س���اية خارجية، وه���ذا ه�احلل املطل�ب يف 

اليمن. 

د. طالل عرتي�سي

االفتتاحية

الـنـاشر: شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئــيس الـتـحـــريــــر: عـبــداهلل جــبــــري
المـديـر المســؤول: عـدنـان السـاحلـي

يشارك في التحرير:  أحمد زين الدين - سعيد عيتاني

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

www.athabat.net

يف  النقالبي���ة  اخلط����ات  تت�س���ارع 

ال�س���ع�دية منذ اعتالء امللك �سلمان بن عبد 

العزي���ز العر�ص، حيث فاجاأ فجر الي�م الذي 

اأ�س���بح فيه حاكمًا مطلقًا، اجلميع بانقالبه، 

باإبع���اد املقرب���ني من �س���لفه الراحل، ويف 

مقدمهم جنله الأمري متعب بن عبد اهلل؛ قائد 

احلر�ص ال�طن���ي، ورئي�ص الدي����ان امللكي 

خالد الت�يجري، وو�سع حممد بن �سلمان يف 

دائرة ال�س�ء والقرار؛ رئي�سًا للدي�ان امللكي 

ووزي���راً للدفاع، �س���اربًا بذلك ع�س���ف�رين 

بحجر واحد، باإبعاد اأولد ويل العهد الراحل 

�س���لطان بن عبد العزيز نهائيًا عن ال�سلطة، 

والذي �س���غل وزراة الدفاع ردحًا ط�ياًل من 

الزمن، وكان���ت حكراً عليه وعل���ى اأ�رشته، 

م�س���تفيداً من اإخفاقات رئي�ص ال�ستخبارات 

ال�س���ابق )بندر( يف اأكرث من مكان، ومن ف�سل 

�س���قيقه الطيار و»رائد الف�س���اء« خالد يف 

معركته م���ع احل�ثيني قبل �س���ن�ات، علمًا 

اأن مكان���ة اأولد �س���لطان كانت اأي�س���ًا قد 

تراجعت عند الأمريكيني، ل�س���الح جنل ويل 

العهد الراحل نايف بن عب���د العزيز؛ الأمري 

حممد، الذي عرف كيف يعزز دوره ووج�ده 

يف وزارة الداخلية واأجهزتها يف زمن والده 

الذي ت�لها نح���� ع�رشين عامًا، فلفت اإليه 

اأنظار الأمريكيني الذين وجدوا فيه �سالتهم، 

واهتم�ا به على ح�ساب الآخرين من الأ�رشة 

احلاكمة، ف�سار الرجل الأق�ى.

الع�سف�ر الثاين الذي اأ�سابه حجر امللك 

اجلدي���د، كان عائلة املل���ك الراحل عبد اهلل، 

الذي اأبعد جنله متعب عن دائرة القرار، لكن 

امللك �س���لمان ف�س���ل يف اإبعاده عن قيادة 

احلر����ص ال�طني، واإن ح���اول اأن ي�ّرطه يف 

النزاع اليمني من خالل الطلب منه التحرك 

اإىل احل���دود اليمنية، وه� م���ا فهمه متعب 

جي���داً باأنه حماول���ة لت�ريط���ه بال�ح�ل 

اليمني���ة، وت�جيه �رشبة قا�س���مة للحر�ص، 

فكان م�قفه عالنية بتلبية النداء وال�اجب، 

اأما عمليًا فلم يحرّك اإل ق�ات رمزية مل جتد 

مربراً للدخ�ل يف املعركة الربية، لأن وزارة 

الدفاع تكتفي بحربها اجل�ية املدمرة على 

اليمن.

ب�س���كل عام، فاإن النقالب الأول للملك 

ال�س���ع�دي ع���زز حتالف اآل �س���لمان مع اآل 

ناي���ف، ومكانتهم���ا يف ال�س���لطة واآلياتها، 

لي�ا�س���ل بعدها تقليم اأظاف���ر بقية اأجنحة 

الأ����رشة امللكي���ة، وي�ّجه �رشبت���ه الثانية 

بانقالب���ه اجلديد عل���ى الأحياء م���ن اأولد 

امل�ؤ�س����ص، ولت�س���فية بقية جي�ب الأ�رشة 

امللكية التي �سارت تعترب وزاراتها واإماراتها 

حكراً عليها وحدها، وهكذا اأطاح ب�يل العهد 

الأمري مقرن بن عبد العزيز، ل�س���الح حممد 

بن نايف، وعزز مكانة جنله ال�س���اب حممد 

بن �سلمان املندفع يف حروب وا�سعة كحربه 

يف اليمن، لي�سبح وليًا ل�يل العهد، ورئي�سًا 

للدي�ان امللكي، اإ�سافة اإىل ا�ستمرار احتكاره 

ل�زارة الدفاع، وبالتايل ن�س���ف اأ�س�ص و�سية 

عبد العزيز اآل �س���ع�د بانتقال ال�سلطة بني 

الأبناء، ومن بعهدهم اإىل الأحفاد، وهكذا مل 

يع���د من دور ملن بقي من اأبناء عبد العزيز، 

كمقرن ال���ذي اأقيل من ولية العهد، والأمراء: 

طالل وتركي وخالد وغريهم..

وم���ن مفاج���اآت النق���الب اجلديد كان 

اإبعاد وزير اخلارجية �س���ع�د الفي�س���ل عن 

اإمارته يف وزراة اخلارجية، والتي ترت�س���خ 

فيها اأقدام اأ�رشة امللك الأ�سبق الراحل في�سل 

بن عبد العزيز، ال���ذي ت�ىل هذه ال�زارة يف 

زمن والده، وبقي يديرها من خلف ال�ستارة، 

و�س���ارت مبا ي�س���به اإدارت���ه املبا�رشة بعد 

ت�ليه العر�ص عام 1964، وُبعيد اغتياله يف 

العام 1975 ت�ىل �سع�د الفي�سل ال�زراة.

اإعالن اإقالة �س���ع�د الفي�سل من وزارته 

كان حتت عن�ان »بناء لطلبه«، وهنا ت�سري 

املعل�مات املت�افرة اإىل اأن �س���ع�د الفي�سل 

كان يح�رّش جنله الأكرب لهذه املهمة، على اأن 

يت�لها لفرت انتقالية �سقيقه تركي الفي�سل، 

لك���ن �رشبة »املعل���م« كانت بت�س���ليمها 

اإىل رج���ل اأمريكا البارز؛ �س���فري اململكة يف 

وا�س���نطن عادل اجلبري، وه� ما يح�ل دون 

احتجاج اآل في�سل.

وحلف���ظ ماء وجه اأ�رشة امللك الأ�س���بق 

الراحل في�س���ل بن عبد العزي���ز، كان القرار 

امللكي بتعيني �سع�د الفي�سل وزير دولة يف 

جمل�ص ال�زراء، وم�ست�س���اراً ومبع�ثًا خا�سًا 

للمل���ك، وم�رشفًا ع���ن ال�س����ؤون اخلارجية، 

واإذا علمنا اأن ال�زير املقال عليل ال�س���حة، 

ويق�س���ي معظم اأوقاته بني امل�ست�س���فيات 

الأوروبية والأمريكية، يت�سح معنى تعيينه 

»مبع�ثًا«.

ال�س����ؤال ال���ذي يط���رح نف�س���ه يف ظل 

التغي���ري يف وزارة اخلارجي���ة: هل ميكن اأن 

الإقليمية،  الأزمات  حت�س���ل حلحلة لبع�ص 

ومنه���ا على وجه التحدي���د اأزمة انتخابات 

الرئا�س���ة اللبنانية، لأنه م���ن املعروف اأن 

�سع�د الفي�سل ه� اأحد املعرقلني الأ�سا�سيني 

لنتخ���اب رئي����ص اجلمه�ري���ة، ك�نه يريد 

رئي�س���ًا معادي���ًا ملح�ر املقاوم���ة، ويتميز 

بعدائه ال�سديد لرجل لبنان الق�ي م�سيحيًا 

العماد مي�س���ال ع����ن، وه� اأ�س���َهر عدائه 

ورف�سه له »بال لّف ول دوران«، وفر�ص على 

»امل�ستقبل« ورئي�سه وحلفائه هذا العداء.

ل ميك���ن التكّه���ن مب�س���ار ال�سيا�س���ة 

ال�س���ع�دية اجلدي���دة، الت���ي تتجه يف ظل 

مركزة الق���رار بني وزيري الداخلية والدفاع، 

ال�سابني املندفعني لفتح م�ساكل و�رشاعات 

وا�سعة على م�ست�ى كل دولة عربية، وعلى 

امل�ست�ى الإقليمي، وميزتهما ال�حيدة اأنهما 

الآن رج���ال وا�س���نطن.. فلنتاب���ع التط�رات 

الداخلية ال�سع�دية التي �ستحمل املزيد من 

املفاجاآت، واأبرزها »تطيري« اأ�س���قاء امللك 

من اإمارات املناطق.

عبد اهلل نا�صر

االنقالب األول عزز تحالف آل 
سلمان مع آل نايف.. والثاني 
قّلم أظافر بقية أجنحة أوالد 
مؤسس المملكة السعودية

أحــداثأحــداث2
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همسات

¡ ياأ�ص باري�سي
اأبلغت دوائر القرار يف باري�ص من يعنيهم الأمر 

يف لبنان من امل�ستجريين بها، اأنها قامت مبا 

يت�جب عليها ب�س���اأن الفراغ الرئا�س���ي، ومل 

ت�سل اإىل نتيجة، وهي لن تكرر التجربة وتقع 

يف الف�سل مرة ثانية وثالثة.

¡ تل�يح
اعت��رت قي��ادات �ش��مالية اأن اإع��ان النائ��ب 

��د عن »كتلة امل�ش��تقبل«، اأن ج��ّده تركي، 
َ
املبع

ه��و تلويح ب��رك ال�شفة »الوهابي��ة« والعودة 

امل�ش��ي  اأول  واأن  »الإخواني��ة«،  ال�شف��ة  اإىل 

باجت��اه التبجي��ل بالعثماين حنجل��ة للو�شول 

اإىل الغطاء »الأردوغاين«.

¡ اإطار �سيا�سي �ساغط
ر�س���دت جهات معنية ات�سالت بني مرّكبات 

�سمالية، هدفها ت�س���كيل اإطار �سيا�سي لن�اب 

اأهل املنطقة، يك�ن اأحد ع�امل ال�س���غط على 

الرئي�ص �س���عد احلريري، رغم ا�ستجابة الأخري 

له���م والطلب من رئي�ص بلدي���ة طرابل�ص نادر 

الغزال ال�س���تقالة، والذي ر�س���خ بعد ابتزاز 

م�ر�ص عليه خفية.

¡ ل ثقة
اأبلغت جهة �شيا�شية يف »8 اآذار« حزبًا من قوى 

»14« اآذار اأن��ه خ�رس »الثقة« التي كانت تراكم 

وكاد اأن يح��وز عليها، بعد تكرار مواقف علنية 

لقي��ادات فيه تتناق���ض مع جوه��ر الأحاديث 

والتفاهم��ات الت��ي مّت الت��داول حوله��ا خال 

اللقاءات املقفلة.

ل طبيعي ¡ تدخُّ
ل  مل ينِف اأحد مراجع »تيار امل�س���تقبل« تدخُّ

ال�س���فري ال�س���ع�دي بق�ة ملنع تفاقم ال�رشاع 

التناحري بني قيادات يف »امل�ستقبل«، معترباً 

ل،  اأن الغراب���ة تكمن عندما ل يك�ن هناك تدخُّ

لأنه يدرك التداعيات على اململكة، �سيما اأنها 

من ي�ّزع الأدوار والق�ت معًا.

¡ البهل�ان
ح 

ّ
اكت�شفت جهة �شيا�شي��ة اأن اإعاميًا كان ي�شب

تق��ن 
ُ
با�شمه��ا لي��ل نه��ار لي���ض اإل بهلوان��ا ي

ويتفنن يف اللعب على احلبال؛ وفق مقت�شيات 

م�شلحت��ه، واأن الط��رف الآخ��ر ل ميان��ع م��ن 

ا�شتخدامه على »القطعة«.

¡ لبنان قادر على اإطفاء الدين
راأى خب���ري اقت�س���ادي اأن لبنان ق���ادر ب�رشعة 

قيا�س���ية على اإطف���اء الدين الع���ام املرتاكم 

على اخلزين���ة، اإذا حزمت الدولة اأمرها وقررت 

ا�سرتجاع املال العام املنه�ب، ومنها اأكرث من 

30 ملي���ار دولر ثم���ن اأر�ص ال���ردم يف منطقة 
الن�رماندي، و11 مليار دولر بدل قطع احل�ساب 

يف امل�ازن���ة العامة للدولة من���ذ عام 2005، 

واأكرث من اأربعة مليارات دولر هبات اإىل لبنان 

يف مت�ز - اآب 2006، مل تدخل ح�ساب اخلزينة، 

ويبلغ جمم�ع ه���ذا املبالغ اأكرث من 45 مليار 

دولر.. عدا اأنه قد يك�ن هناك مبالغ خيالية يف 

زوايا خمتلفة ميكن البحث عنها وحت�سيلها.

¡ من اأهداف العدوان
الع��دوان  اأه��داف  م��ن  اأن  عرب��ي  �شف��ر  راأى 

ال�شع��ودي - الأمرك��ي عل��ى اليم��ن، �شح��ب 

الب�ش��اط م��ن حت��ت م���رس، واإحلاقه��ا مباآرب 

د منفذ، ل�شيما اأن الرئي�ض عبد 
ّ
ال�شعودية كمجر

الفت��اح ال�شي�شي كان دع��ا لت�شكيل قوة عربية 

م�شركة، عم��ل اآل �شعود عل��ى حتديد وجهتها 

م�شبق��ًا، واإعام ال�شي�ش��ي اأن الدور القيادي لن 

يكون مل�رس.

يعي�����ص اللبناني�ن الي�����م كما الأم�ص 

وغداً يف غرفة النتظار على اإيقاع �س����اعة 

الإقليم املتفج����ر، والذي يعي�ص مرحلة من 

اأخط����ر مراح����ل تاريخه، ل ب����ل اإنه حم�ر 

حرب عاملية بال�كالة جتري على اأر�س����ه، 

ول ُيعرف متى تنته����ي. ولئن كان الإقليم 

املتفّجر ق����د لفح لبنان بن����اره يف اأوقات 

عّدة، فال �س����يء ي�س����ي باأن اللبنانيني قد 

وع�ا اأهمية وخط�رة ما يح�سل، وت�ا�سع�ا 

يف و�سع الت�ّقعات باإلغاء بع�سهم بع�سًا.

التح�����لت يف املنطقة،  ويف خ�س����م 

يبدو التناق�ص جزءاً من �سخ�سية اللبناين 

الع�س����ّية عل����ى الفه����م، ويبدو ه����ذا هذا 

التناق�ص جليًا يف م�اقف عّدة ميكن اإيجاز 

بع�سها مبا يلي:

�سه�د املحكمة اخلا�سة بلبنان - وهم 

باملنا�س����بة من ال�سيا�سيني املحظيني يف 

عهد »ال��ساية ال�س�����رية« على لبنان - 

م����ا انفك�ا منذ بدء ال�س����تج�ابات والإدلء 

باإفاداتهم يتحدث�ن عن »ترهيب« ر�س����تم 

غ����زايل، وقيامه باإذللهم، وقب�ص الر�س����ى 

وتهديدهم بالقتل، والتهديد بتك�سري لبنان 

على روؤو�سهم.. لكن ما اأن مات غزايل حتى 

ب����داأت تغريدات من ي����دور يف فلك ه�ؤلء، 

وبع�سهم ممن اأدىل ب�سهادته اأمام املحكمة، 

تتباكى على الرجل، معت����ربة اأن »النظام 

�سّفاه« كما فعل بغريه ممن حكم�ا لبنان 

يف تل����ك الف����رتة من احلكم امل�س����رتك بني 

ه�����ؤلء وال�س�����ريني، وه����ي املرحلة التي 

ت�س����األ املحكمة ه�ؤلء عنها. وهكذا، احتار 

اللبناني�ن ماذا ي�س����دق�ن، وكيف يحكم�ن 

على ر�ستم غزايل، وهل ر�ستم - لهاي غري 

ر�ستم - ريف دم�سق؟

اللبناني�ن ليل  ال�سيا�س����ي�ن  يطالعنا 

نهار ب�رشورة حتييد لبنان عن ال�رشاعات 

القائمة يف املنطقة، وعن خط�رة ا�ستجالب 

الن����ار اإىل الداخل اللبن����اين، واأن النار ل� 

اندلعت حلرق����ت الأخ�رش والياب�ص، لكن مل 

ن�س����مع اأيًا من ه�ؤلء امتنع ع����ن التدّخل 

واإبداء الراأي و»امل�س����اعدة« يف امل��س�ع 

ال�س�����ري اأو العراقي اأو حتى اليمني الذي 

انق�سم ح�له اللبناني�ن ب�سكل ت�سعر وكاأن 

اليمن دولة على احلدود اللبنانية، وتربط 

لبنان بها عالقات ج�ار، وحدود م�س����رتكة، 

وعائالت تعي�ص على احلدود بني البلدين.

�س����عر اللبناني�ن بع����د الأزمة اليمنية 

وكاأنهم م�س�ؤول�ن مبا�رشة عن ال�رشاع يف 

اليمن، وبات املحلل�����ن الدائرون يف فلك 

كل ط����رف ينّظرون ح�����ل القبائل اليمنية 

واأ�س�����لها، وينب�س�����ن التاريخ امل�س����رتك 

بني ال�س����ع�دية واليمن للحدي����ث اإما عن 

مظل�مية م����ا، اأو عن عالقات �س�����ّية بني 

البلدين اجلارين.. ويف خ�ّسم هذا النق�سام 

العام�����دي ح�����ل اليمن، ممن�����ع احلياد، 

وممن�����ع التفلّت بكالم من هن����ا اأو هناك 

ل يطابق امل�ا�س����فات املطل�بة للت�سفيق 

والطاعة العمياء.

عا�����ص اللبناني�����ن م�س����اكل اليم����ن 

وعائالته واأ�س�له الدينية، وبات�ا يحلل�ن 

يف اأ�س�����ص ال�رشاع القبائلي، كما عا�س�����ا 

ال�رشاع ال�س�����ري ب����اأدق تفا�س����يله، واإذا 

كان ل�س�����رية تاريخ وجغرافيا م�س����رتكة 

م����ع لبنان تربر هذا الرتاب����ط، فماذا يعرف 

اللبن����اين ع����ن احل�ثي����ني يف اليمن، وعن 

قبائل جنران وغريها؟ وما الذي يعنيه يف 

دهاليز الق�س�ر ال�سع�دية؟ ول �سّك اأن خرب 

اإقالة ويل العهد مقرن بن عبد العزيز ووزير 

اخلارجية �سع�د الفي�سل، �ست�سي بكثري من 

التحلي����ل والتفنيد ونظريات امل�ؤامرة على 

�سا�سات حمطات التلفزة اللبنانية.

الأكي����د، اأن لبنان يعي�ص على �س����فيح 

�س����اخن، والأكي����د اأن النف����اق اللبناين يف 

التاأييد والتهليل وا�س����تغالل النف�ذ برز يف 

�سهادات املحكمة اخلا�سة، خ�س��سًا الذين 

اأفا�س�ا يف احلديث عن مرحلة حكم ر�ستم 

غزايل للبنان، والت����ي كانت تفرت�ص منهم 

م�قفًا مغايراً لتغريداتهم املتباكية.. ويبقى 

ال�س�ؤال: هل ميكن اأن يتفق اللبناني�ن على 

�س����يء كما اأجمع�ا على التنديد وال�سخرية 

من قان�ن ال�سري اجلديد؟

د. ليلى نقوال الرحباين

النفاق اللبناني برز في 
شهادات المحكمة الخاصة.. 

خصوصًا الذين أفاضوا 
الحديث عن مرحلة حكم غزالي 

للبنان

w w w . a t h a b a t . n e t3

�حتار �للبنانيون كيف يحكمون على ر�ستم غز�يل.. فهل ر�ستم - الهاي غري ر�ستم - ريف دم�سق؟

رستم غزالي واليمن.. و»شيزوفرينيا« اللبناني 
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بعد الفشل في معركة الجنوب
معركة الشمال السوري: حشد تركي – خليجي – تكفيري لحفظ ماء الوجه

كل التحليالت ال�ص���حافية التي 

تتوقع اأن الت�ص���وية املرتقبة لالأزمة 

ال�ص���ورية �ص���تكون على غرار اتفاق 

الطائف 1990 الذي و�صع حداً للحرب 

اللبنانية، ومت فيه تقا�ص���م ال�صلطة 

عل���ى نح���و »ف���درايل - طائفي«، 

غري واقعي���ة، وال تنطبق على احلال 

ال�ص���وري، وهي جم���رد اأمنيات لدى 

بع����ض اجلهات االإقليمي���ة واأتباعها 

يف الداخ���ل ال�ص���وري، ولي�ض لها اأي 

مقوم���ات عل���ى االأر����ض يف الوقت 

الراهن، ال�ص���يما اأن موؤ�ص�صة اجلي�ض 

وباإمكانها  ومتما�ص���ة،  قوية  ماتزال 

احلف���اظ عل���ى وحدة الدول���ة، رغم 

�صيطرة امل�صلحني االآنية على بع�ض 

املناطق، بح�ص���ب ما توؤكد م�ص���ادر 

�صيا�صية �صورية لفتت اإىل اأن التمثيل 

املذهبي يراعى يف ت�صكيل احلكومات، 

لكن �صمن خط ا�صرتاتيجي واحد، اأي 

عدم متثيل اأي ف�ص���يل �صيا�ص���ي له 

ارتباط���ات خارجي���ة اأو معاٍد لنهج 

»االإخوان  كتنظيم  املمان���ع،  الدولة 

امل�صلمني«.

الدبلوما�صية  اأن  امل�صادر  وتوؤكد 

الرو�ص���ية جنحت يف جمع ال�ص���لطة 

واملعار�صة يف مو�صكو يف االأ�صابيع 

القليل���ة الفاتت���ة، لتقدمي ال�ص���ورة 

ال�صيا�صية التي ميكن املتابعة فيها، 

فيما كانت لق���اءات جنيف اأقرب اإىل 

»جل�ص���ات حما�ص���بة«، لك���ن لقاء 

مو�ص���كو كان عل���ى �ص���كل مواجهة 

�صيا�ص���ية، بغ�ض النظر عن النتائج 

املبا����رة ملا قّدمته و�ص���ط العنف 

واالإرهاب على االأر�ض ال�صورية.

وترى امل�ص���ادر اأن ما قامت به 

الدبلوما�صية املذكورة هو تثبيت اأمر 

وو�صعها  ال�ص���ورية،  للحكومة  واقع 

يف �صياق م�صار �صيا�صي مع االأطراف 

االأخرى، ما يوؤدي اإىل ت�ص���كيل واقع 

خمتل���ف ينه���ي مو�ص���وع ال�راع 

ويدخل  ال�صيا�ص���ي«،  »النظام  على 

يف عملي���ة »ف�ض اال�ص���تباك« بني 

دم�صق واملجتمع الدويل، م�صرية اإىل 

اأن اأي تفاهم ميكن اأن تتو�ص���ل اإليه 

ال�ص���ورية  املعار�ص���ة مع احلكومة 

الدولية وفق  اإىل املحافل  �ص���ينتقل 

م����روع رو�ص���ي بالدرج���ة االأوىل 

الإنه���اء االأزمة ال�ص���ورية، فمو�ص���كو 

تري���د بناء حال���ة �صيا�ص���ية ميكن 

ا�صتناد اإليها لتقدمي »اأجندة« تنهي 

م�ص���األتني اأ�صا�ص���يتني: م�روعي���ة 

النظام ال�صيا�ص���ي، وامل�صاألة الثانية 

حالة احل�صار على الدولة ال�صورية، 

والتي ميكن اعتبارها �رطًا اأ�صا�صيًا 

مل�روع م�ص���رتك م���ن اأجل حماربة 

اإرهاب.

وتعترب امل�صادر اأن رهان رو�صيا 

يظه���ر يف حماولة اإجناز �راكة بني 

املعار�صة وال�صلطة، وو�صع الطرفني 

اأمام ا�ص���تحقاقات برنامج �صيا�صي، 

ودعم الدولة يف مواجهة االإرهاب، ما 

�صيعزز من طبيعة الدول امل�صتقبلي 

للدول يف �صمان االأمن االإقليمي.

بالقول: ميكن  امل�ص���ادر  وتختم 

و�صف »لقاء مو�صكو« باأنه خطوات 

اإىل اتفاق  اإجرائية متتالية للو�صول 

�صيا�صي قد ينَجز يف موؤمتر »جنيف 

3« املرتَقب.

ح�صان احل�صن

ما هي النتائج المتوقعة من »جنيف 3«؟
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اأ�ص���ئلة عديدة ُتطرح حول ت�ص���ارع 

التط���ورات؛ من املدخل اجلنوبي ل�ص���به 

اجلزيرة العربية اإىل �ص���مالها يف �صورية 

والعراق، وما بينها من دول وبلدان ت�صهد 

اأحداث���ًا دامي���ة ومدمرة كم���ا يجري يف 

ليبيا، ومقلقة من خالل الن�صاط االإرهابي 

املتزايد بني تون����ض واملغرب واجلزائر، 

وم���ا حتفل به م�ر من ن�ص���اط اإرهابي، 

ت�ص���ع القيادة امل�رية يف حالة حرج 

�ص���ديد بني مواجهة االإره���اب والتطرف 

م���ن جهة، ومعاجلة االأزمة االقت�ص���ادية 

واالجتماعية امل�صتفحلة من جهة ثانية، 

والتفتي����ض عن دور مفقود مل�ر و�ص���ط 

ال�صو�صاء والفو�صى من جهة ثالثة، فتجد 

حالها عاجزة وم�ص���لولة ومنجذبة اأكرث 

فاأكرث نحو فتات بائع���ي الكاز العربي، 

ويف مقدمته���م مملكة الرم���ال ورياالتها 

التي تقطر من دم ال�ص���عوب العربية، مما 

يهدد اأر�ض الكنانة باجلمود واال�ص���تكانة 

والتقهقر الذي �ص���يجعلها اإن مل حت�ص���م 

دورها على �ص���كة احلل���ول االأمريكية - 

»االإ�رائيلي���ة«، التي تاأخذ ال�ص���عودية 

وتركي���ا وبينهم���ا قط���ر و»االإخ���وان« 

واجهتها العربية واالإ�ص���المية، خ�صو�صًا 

اأن االنخ���راط اخلج���ول مل�ر يف احلرب 

على اليمن، مل يجعلها تنخرط يف احلرب 

»االإ�رائيلية« - االأمريكية - التكفريية 

على �صورية.

ب�ص���كل عام، ما اأعلنه مبعوث االمم 

املتح���دة اإىل اليمن ال�ص���ابق جمال بن 

عمر يو�صح م�ص���وؤولية اململكة العربية 

ال�ص���عودية عن التطورات التي ت�صهدها 

املنطق���ة، حيث اعت���رب اأن »احلرب التي 

تقودها ال�صعودية �صارت مواجهة �صاملة 

باأجندات اإقليمية، والقاعدة هو امل�صتفيد 

منها«.

يف ظ���ل ه���ذا التوت���ر الوا�ص���ع يف 

املنطقة، والذي يلب�صونه لبا�صًا مذهبيًا، 

لي�ض من حاجة اإىل براهني ودالئل لتاأكيد 

اأن الع���دو »االإ�رائيلي« هو امل�ص���تفيد 

االأول منه، واأن تركيا هي اإحدى الرابحني 

من���ه، الأن���ه ب�ص���بب االن�ص���غال الدويل 

واالإقليمي بالتطورات اليمنية، ا�ص���تغلت 

اأنق���رة الواقع على ال�ص���احة ال�ص���ورية، 

فح�ص���دت ع�رات اآالف املرتزقة للهجوم 

على اإدلب وج�ر ال�ص���غور، يف حماولة 

لتكون الرجل الرابعة يف كر�ص���ي النظام 

االإقليمي املك���ّون االآن )طهران والريا�ض 

وت���ل اأبيب(، بعد اأن تلّقت �ص���فعة قوية 

اإث���ر انهيار حكم »االإخ���وان« يف م�ر، 

وتراجع دور قطر.

اإدلب وج�ر ال�ص���غور اللتان تعر�صتا 

لغزو اإرهابي - تكفريي وا�ص���ع ح�صدت له 

اأنقرة اأكرث من 10 اآالف مرتزقة من ال�صي�صان 

والقوقاز واأ�ص���رتاليا واأوروبا وال�صعودية، 

وخطط له �ص���باط من املخابرات وقوات 

»االإ�رائيلي«،  واملو�صاد  الرتكية  النخبة 

هو يف حقيقت���ه احتالل ترك���ي بواجهة 

»اإ�ص���المية« متكّونة من ع���دة جماعات 

اإرهابية من اأمثال »الن�رة« و»داع�ض« 

وغريهما من الف�ص���ائل التي حتارب حتت 

ا�صم »االإ�صالم«.

واملتابعون  اخل���رباء  يوؤك���د  وكم���ا 

لتطورات امليدان ال�ص���وري فاإن االآالف من 

االإرهابيني الذين اندفعوا اإىل ج�ر ال�صغور 

داخل االأرا�صي الرتكية، هم اأنف�صهم الذين 

�صبق اأن ا�ص���تخدمتهم املخابرات الرتكية 

يف عملية احتالل ك�صب قبل اأكرث من عام؛ 

يف حماولة للو�صول اإىل ال�صاحل ال�صوري، 

وربط���ه باأ�ص���كال خمتلفة مع ال�ص���احل 

اللبن���اين، بحيث  ال�ص���احل  الرتكي ومع 

الحظن���ا يف االآونة االأخ���رية حترّك خاليا 

تكفريية نائمة يف ال�صمال اللبناين، والتي 

كان لها اجلي�ض اللبناين باملر�صاد، ووّجه 

لها �ربات قوي���ة باعتقال عدد كبري من 

اأفرادها.

العملية  ف���اإن  وكما ي���رى اخل���رباء 

اجلدي���دة لرتكيا �ص���يلحقها يف النتيجة 

االإخفاق، كما اأخفقت �ص���ابقًا بعد احتالل 

ك�ص���ب، ومن ث���م هزمي���ة تركي���ا وقطر 

والتكفرييني فيها.

الرتكيت���ني  العمليت���ني  اأن  بي���د 

اجلديدتني يف اإدلب وج�ر ال�صغور كانتا 

يف حقيقتهم���ا تعبرياً ع���ن قيام حتالف 

جدي���د ب���ني ال�ص���عودية وتركي���ا وقطر 

و»االإخ���وان« و»القاع���دة« و»داع�ض«، 

تتكام���ل مع غرفة عملي���ات »موك« يف 

االأردن، والتي ي�صارك فيها خمابراتيون من 

عمان واأنقرة والدوحة و»جبهة الن�رة«، 

 »C.I.A«�مب�صاركة �صباط اأمريكيني من ال

واملو�صاد، ليديروا املواجهات يف اجلنوب 

ال�صوري على احلدود مع اجلوالن املتحتل 

واالأردن، ما ا�صتوجب اإعادة تعزيز وتطوير 

غرفة عمليات انطاكي���ا يف تركيا لقيادة 

احلرب يف ال�ص���مال ال�ص���وري، واال�صتيالء 

على اأو�ص���ع امل�ص���احات املمكنة يف هذا 

ال�ص���مال، يف ظ���ل انتهاز الفر����ض التي 

تتج�صد باأ�صكال خمتلفة، اأبرزها:

االن�صغال االإقليمي والدويل باحلرب 

املجرمة التي تقودها ال�ص���عودية على 

اليمن، لك���ن باإ�راف وتخطيط اأمريكي 

- »اإ�رائيل���ي«، ورمبا م���ن هنا نفهم 

كالم الرئي�ض �صعد احلريري بطلبه نقل 

»عا�ص���فة احلزم« اإىل �ص���ورية؛ على 

قاعدة »خذوا اأ�رارهم من �صغارهم«.

النووية،  املفاو�ص���ات  ا�ص���تغالل 

حي���ث تنهمك طه���ران بتحري���ر ن�ض 

االتف���اق النهائ���ي مع وا�ص���نطن، لكن 

يبدو اأن �ص���قوفًا ُو�صعت اأمام املفاو�ض 

االإيراين، قد ت�ص���ع حداً لغطر�صة اأعداء 

دم�ص���ق، كان اأبرزه���ا موقف املر�ص���د 

االأعلى للثورة االإ�ص���المية ال�صيد علي 

خامنئي، وقائد احلر�ض الثوري، وموقف 

جمل�ض ال�ص���ورى؛ باأن اأي اتفاق ال ميرّ 

اإالَّ مبوافقته.

يف اخلال�صة، قدرة اجلي�ض ال�صوري 

وحلفائه، خ�صو�ص���ًا ح���زب اهلل، على 

ا�ص���تيعاب الهج���وم التكفريي املدعوم 

واأمريكي���ًا  وخليجي���ًا  »اإ�رائيلي���ًا« 

واأردنيًا يف اجلنوب ال�ص���وري، وتو�صيع 

نطاق �صيطرته، ُت�صارع خطوات االتفاق 

النووي، وف�صل »عا�ص���فة احلزم« يف 

حتقيق اأي تق���دم يف اليمن، عزز وحدة 

القوى املعادية لدم�ص���ق من  وحتالف 

دول اإىل ف�صائل وقوى اإرهابية وتكفريية 

واإخوانية وامراء حرب لتو�ص���يع نطاق 

�ص���يطرتهم الع�صكرية يف ال�صمال لربط 

اإدلب بج�ر ال�صغور باأجزاء من اأرياف 

حل���ب والالذقي���ة، مع تعزيز �ص���يطرة 

»داع�ض« على الرق���ة ودير الزور، يف 

حماولة بائ�ص���ة خللق مناطقة عازلة 

تف�صل التطورات العراقية عن ال�صورية 

من جه���ة، وتوجد حزامًا لرتكيا تفر�ض 

م�ص���يئتها علي���ه، واإن كان م���ن خالل 

االإرهاب..

لنتاب���ع التطورات، الأننا �ص���نكون 

بالتاأكيد اأمام معركة ك�صب جديدة.

اأحمد زين الدين

عنا�سر من اجلي�ش ال�سوري اإثر ا�ستعادة عدة قرى يف ريف احل�سكة



.. وما اآمنت 

»اإ�رائيل« بنف�صها

�ص���بعة و�ص���تون عامًا مرّت واالحتالل 

قائم، والكي���ان »االإ�رائيلي« يرتع يف 

اأر�ض فل�ص���طني، ويقهر االإن�صان ويفاخر 

ب�صيادته على املنطقة العربية.

�ص���بعة و�ص���تون عامًا وفل�صطني ترزح 

حتت نري الطغيان واالإفراط يف ا�صتعمال 

القوة اأمام اأعني املجتمع الدويل الغائب 

- احلا�ر..

�صبعة و�صتون عامًا من التهجري والتهديد 

وال�صيف »االإ�رائيلي« يورق يف اللحم 

الفل�صطيني املحروق، وهذا الطفل ما زال 

يحمل حجراً لري�صقه على الدبابة، وتلك 

اأة ب���ني احلنايا، يتحنّي  ال�ص���كني املخبَّ

الفل�صطيني فر�ص���ته ليغمدها يف ج�صد 

املحتل.

�صبعة و�ص���تون عامًا والعرب ي�صرتقون 

ال�ص���مع على قهقهات ال�ص���هاينة وهم 

يغت�ص���بون القد����ض وامل�ص���جد احلرام 

وكني�ص���ة القيامة كل ليلة، وعلى اآهات 

ال�ص���ائع  الفل�ص���طيني  ال�ص���عب  واأنني 

�صداها فوق كثبان �صحرائهم.

اإال اأن املده����ض ح���ني ت�ص���األ املواطن 

»االإ�رائيل���ي«: م���ن اأك���رث قلق���ًا، اأنت 

املتجرّب اأم املواطن الفل�صطيني املقهور؟ 

فيجيب على ل�صان �ص���حافته اإن �صبعة 

و�ص���تني عامًا مل تقنعه اأن كيانه اأ�صبح 

دول���ة كغريها من الدول؛ فهو ال ي�ص���عر 

باالأمان يف يوم���ه اأو لغده، واأن انتماءه 

لهذا الكيان ما زال يحتاج اإىل اأن يقنعه 

به حماٍم حذق قبل اأن يقنع االآخرين، واأن 

َعَلمه حني ُيرفع على �ص���ارية يف �صفارة 

له، يجب اأن يوؤّمن له حرا�صة مميزة، واأن 

التعامل مع اجلاليات ال�صهيونية يكون 

دومًا من بوابة اال�صتخبارات، واأن اإثبات 

ح���ق »اإ�رائي���ل« يف الوج���ود يحتاج 

دوم���ًا اإىل ترغيب وترهي���ب، واأن عيون 

املحاورين لهم تنبيهم، بعك�ض ما ت�صمع 

به اآذانهم، لع���دم القناعة مبا يقال، واأن 

حلم الدولة هو �راب، واأن ثكنة ع�صكرية 

ُزرعت يف اأر�ض الغري ي�صتحيل اأن تكون 

دولة، واأن احلق الفل�صطيني لعنة عليهم، 

ويالحقهم حتى يف املنام.

�ص���بعة و�ص���تون عامًا غري كافية ليهداأ 

املجرم، وال لي�صعر الل�ض باال�صتقرار، وال 

ليطمئّن املغت�ص���ب على اأن الواقعة قد 

م�ص���ى عليها الزمن، وال ليتعاي�ض �ُصذاد 

االآفاق يف جمتمع مدين مع اأنف�ص���هم، اأو 

حتى مع الغري.

يف املقابل، �ص���بعة و�ص���تون عامًا وما 

زالت االأمة العربية تتخبط يف �صياعها، 

وتبحث ع���ن القائ���د املله���م املوعود 

بالن����ر، وحتمل قراآنه���ا واإجنيلها وال 

تهتدي اإىل �صواء ال�صبيل.

تتمّخ����ض فتولد اأنظمة ف�ص���اد وتبعية، 

تدخل  املعتقد،  و»دواع�ض« خوارجي���ة 

على الفتوى فت�ص���لّل بها، وتدخل على 

التغيري في�صبح نحو االأ�صواأ.

�صبعة و�صتون عامًا، ومبا لهذا الرقم من 

�صوؤم لتاريخ نكبة العرب، ويبقى اجلرح 

النازف ي�رخ يف وجه االإن�صانية، اإال من 

ذّب يذّب عن حرم امل�صلمني وامل�صيحيني، 

لكن هيهات.. فمن ا�صمعت اإن ناديت؟

املهند�ض حكمت �صحرور
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نصر الله واألسد.. »الورقة األمنية« 
األخطر إلى الميدان

ر�ص���الة »اأمني���ة« مربك���ة عربت م���ن اأحد كبار 

امل�ص���وؤولني االأمل���ان من برل���ني اإىل ت���ل اأبيب، عقب 

لت  الغ���ارات »االإ�رائيلية« على منطق���ة القلمون، ُذيِّ

بعبارة »لقد دفعتم ن�ر اهلل واالأ�ص���د اإىل اإخراج اأخطر 

االأوراق من حوزتهما، وتوقعوا ما هو خارج ح�صاباتكم 

يف كل ميادين املواجهة، و�صواًل اإىل عدن«. 

الر�ص���الة الت���ي �ُرِّبت م���ن دبلوما�ص���ي غربي 

يف عّمان - وفق معلومات �ص���حافية - ك�ص���فت عن 

�صغط �صعودي - تركي باجتاه زعزعة طوق العا�صمة 

ل قوات  د ال�صعودية بتغطية نفقات تدخُّ ال�صورية، وتعهُّ

عربية م�صرتكة يتجاوز تعدادها 48 األفًا، براً يف الداخل 

ال�ص���وري، تزامنت مع كالم نقله اأحد �صحافيي حمطة 

»اإن دي اإر« االأملانية، عن القائد ال�صابق حللف الناتو؛ 

»وي�ص���لي كالرك«، اأكد فيه اأن النظام ال�صعودي اأوعز 

لقادة تل اأبيب - عرب لقاء جمع رئي�ص���ي ا�صتخبارات 

البلدين مطلع ال�ص���هر اجلاري يف اإ�ص���بانيا - بتوجيه 

�ربة قا�ص���مة حل���زب اهلل يف توقي���ت قريب، تواكب 

الهجمة ال�ص���عودية - الرتكية يف ال�ص���مال ال�ص���وري، 

وال�ص���غوط امل�ص���لحة املتزامن���ة حيال العا�ص���مة 

دم�ص���ق، مرجحًا - بقوة - اأن يدفع التهّور ال�ص���عودي 

الذي يقوده االأمريحممد بن �ص���لمان، عرب لعبه بالنار 

ال�صورية ب�ص���كل مبا�ر هذه املرة، مع حليفه الرتكي 

امل�ص���تجد، ودخول »اإ�رائيل« على خط املواجهات، 

الرئي�ض ال�ص���وري ب�ص���ار االأ�ص���د واأمني عام حزب اهلل 

ح�صن ن�ر اهلل، اإىل اإنزال اأخطر »االأوراق االأمنية« اإىل 

امليدان، والتي �صتوؤدي ُحكمًا اإىل ارتدادات دراماتيكية 

خطرية داخل العائلة املالكة ال�ص���عودية، كما يف دول 

اخلليج،، و�صواًل اإىل »اإ�رائيل«.

م�ص���وؤول اأمني اأملاين رفيع امل�صتوى، وبناء على 

تقارير ا�ص���تخبارية اأملانية، ح���ّذر قادة تل اأبيب من 

اأن رد ح���زب اهلل هذه املرة لن يك���ون تقليديًا؛ ربطًا 

بتوحيد اجلبهات التي كان اأ�صار اإليها اأمني عام حزب 

اهلل، وعليه، فعل���ى »اإ�رائي���ل« اأن تتوقع �ربات 

خارج ح�ص���اباتها من اإح���دى اجلبهات العديدة التي 

يديرها حلف دم�صق - طهران - حزب اهلل على امتداد 

املنطق���ة. واإذ لفت اإىل اأن �ص���مت اأركان هذا املحور 

حتى االآن ُيخفي يف طياته رداً »ا�ص���رتاتيجيًا« مّتت 

درا�صته بتاأنٍّ �ص���ديد، بعيداً عن ال�صو�صاء االإعالمي، 

ذكر امل�صوؤول االأملاين اأن غمو�ض رد هذا املحور عقب 

�ص���قوط جبهة اإدلب وج�ر ال�صغور �ص���مال �صورية، 

وال�رب���ة »االإ�رائيلية« امل���وؤازرة حلراك جماعات 

ال�ص���عودية وتركيا على االأر�ض، ي�ص���به اإىل حد كبري 

ردة فعل حزب اهلل يف االأيام االأوىل حلرب متوز 2006، 

حني جعل القادة »االإ�رائيليني« ينامون على حرير 

�ص���كوت احلزب عن ال���رد جراء »�ص���حق« منظومته 

ال�ص���اروخية، لي�ص���تفيقوا بعدها على �ربات غري 

م�ص���بوقة فّجرتها �ص���ليات هذه املنظومة يف عمق 

»اإ�رائي���ل«، على م���دى 33 يومًا م���ن املواجهات، 

وكانت كفيلة بت�صجيل احلزب ن�راً ذهبيًا يف مرمى 

ال�صباك »االإ�رائيلي«.

وربطًا بالهجمات امل�صلّحة ال�صخمة التي قادتها 

تركيا لوج�صتيًا وا�صتخباريًا ب�صكل مبا�ر، على جبهات 

اإدلب وج�ر ال�صغور يف ال�صمال ال�صوري، بعديد جتاوز 

ال�5000 م�صلح يف الهجوم االأخري، غالبيتهم �صي�صانيون 

وقوقازيون، اأّمنت عبورهم اال�ص���تخبارات الرتكية، بعد 

التح�صري للهجمات يف غرفة عمليات اأنقرة على مدار 

�ص���هر كامل، وفق ما اأجمعت وكاالت االأنباء العاملية 

وامل�ص���ادر االأمنية ال�ص���ورية، نقلت قناة »رو�صيا 1« 

عن م�ص���وؤولني اأمنيني يف القيادة الع�صكرية الرو�صية، 

تاأكيدهم ر�ص���د ات�ص���االت مبا�رة مّتت يف منت�صف 

ال�ص���هر املن�رم بني م�صلحني مت�ص���ددين من �صمال 

القوقاز، وممثلني عن اأجهزة االأم���ن االأمريكية، اأُحلقت 

بتقرير ت�ص���من دالئل ت�صري اإىل ارتباط هذه االت�صاالت 

باال�صتخبارات الرتكية، على خلفية ح�صد اأعداد كبرية 

من م�ص���لحي القوقاز وال�صي�ص���ان لرفدهم اإىل جبهات 

ال�صمال ال�صوري.

وبح�ص���ب التقرير، فاإن الهجمات امل�ص���لحة غري 

امل�ص���بوقة بالعديد والعت���اد يف جبهتي اإدلب وج�ر 

ال�صغور، والتي ح�صمت فيها �صواريخ »تاو« االأمريكية 

املعارك، رغم �را�ص���ة اأداء وحدات اجلي�ض ال�ص���وري، 

بعد تاأمني �صحنات كبرية من تلك ال�صواريخ ملجاميع 

امل�ص���لحني املهاجم���ني عرب احلدود الرتكي���ة، اأعقبت 

اجتماعات »اأمنية« مكثفة جمعت �ص���باطًا �صعوديني 

واأت���راك و»اإ�رائيليني« وقطري���ني يف غرفة عمليات 

اأنقرة بدءاً من منت�صف ال�صهر الفائت، تزامنًا مع الهجوم 

ال�صعودي على اليمن، واأف�صت اأي�صًا اإىل »جلب« زهران 

علو�ض )رجل اال�صتخبارات ال�صعودية( من عمان، والذي 

- وفق املعلوم���ات االأمنية الرو�ص���ية - مّهد ملهمته 

اجلديدة بلقاء �ص���باط »اإ�رائيليني« يف العا�ص���مة 

االأردنية، ين�ّص���قون اجتماعات اأركان عمليات »موك«، 

بح�صور »الو�صيط« بني اال�صتخبارات »االإ�رائيلية« 

واملعار�ص���ة ال�صورية؛ مندي �صفدي، قبل اأن ُيدعى اإىل 

اجتماع اأنقرة الإ�ص���ناده مهمة قيادة هجمات م�صلحة 

هي االأعنف، ح�صب تو�صيف املعلومات، تعّهد ال�صباط 

ال�ص���عوديون بدعمها عديداً وعدة، بهدف القب�ض على 

عنق دم�صق.

اأُْمني���ة يب���دو اأنها �ص���تبقى معلق���ة على حائط 

اخليبات ال�ص���عودية وحليفاتها جتاه اإ�ص���قاط الدولة 

ال�ص���ورية ورئي�صها ب�صار االأ�صد، يف ظل اإ�صارة مراقبني 

وحمللني ع�صكريني اإىل ما ينتظر النظام ال�صعودي من 

ا�صتحقاقات خطرية مقبلة، وارتدادات اأمنية مماثلة يف 

الداخل الرتكي، قد تطي���ح براأ�ض رجب طيب اأردوغان، 

وف���ق معلومات »ايل���ي ليك«؛ كبري مرا�ص���لي موقع 

»ديلي بي�ص���ت«، من دون اإغف���ال »الورقة االأمنية« 

الهامة التي قادت على عجل وزير الدفاع ال�صوري اإىل 

طهران، ُمرفقة بتاأكيدات حا�ص���مة بالن�ر على ل�صان 

اأمني عام حزب اهلل ال�ص���يد ح�صن ن�ر اهلل، نقلها اأحد 

القياديني املقربني من حمور املقاومة، مذّيلة بعبارة 

»الن�ر حليف �ص���ورية، هذا وعدي والدكتور ب�ص���ار.. 

انتظروا القادم من االأيام«..

ماجدة احلاج

مسؤول أمني ألماني رفيع 
المستوى حّذر قادة تل أبيب 
من أن رد حزب اهلل لن يكون 

تقليديًا

اإحدى جمندات اجلي�ش ال�سوري تق�سف مواقع امل�سلحني يف جوبر بريف دم�سق                                                                                                )اأ.ف.ب.(
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عام على اتفاق 
»مخيم الشاطئ«

»ال�شع��ب يريد اإنه��اء االنق�شام«.. �شعار 

ُبّح��ت به حناجر الفل�شطينيني منذ االأحداث 

امل�ؤ�شفة التي وقعت بني »حما�س« و»فتح« 

عام 2007 يف غزة، واأكرث ما يقلق �شعبنا ه� 

ا�شتمرار هذا االنق�شام الذي ال اأفق الإنهائه، 

عل��ى الرغم من االتفاقات املتكررة لتطبيق 

امل�شاحل��ة، ولي���س اآخره��ا اتف��اق »خميم 

ال�شاطئ« قبل عام، اأي يف 23 ني�شان 2014. 

ي�مه��ا خ��رج �شعبن��ا يف القط��اع وال�شفة 

اإىل ال�ش���ارع مبتهجًا بهذا االإجناز ال�طني، 

االتف��اق  طرف��ا  خّي��ب  م��ا  �رسع��ان  لك��ن 

اإخفاقهم��ا  نتيج��ة  الفل�شطين��ي،  اجلمه���ر 

يف اإمت��ام امل�شاحل��ة، على الرغ��م من حّل 

حك�م��ة القط��اع ل�شال��ح حك�م��ة ت�اف��ق 

وطن��ي برئا�شة الدكت�ر احلمد اهلل، والتي مل 

تتمّكن حتى االآن م��ن جتاوز العقبات التي 

. تعرت�شها على غري �شعيد وحتدٍّ

»خمي��م  اتف��اق  عل��ى  الت�قي��ع  من��ذ 

ال�شاط��ئ«، �ش��اورين ال�ش��ك اأن��ه ل��ن ُيكت��ب 

له النج��اح، و�شيلق��ى م�ش��ري �شابقاته من 

االتفاقات، لي�س م��ن خلفية ت�شاوؤمية، لكن 

م��ن خلفي��ة اأن ط��ريف االنق�ش��ام يتطلعان 

اإىل حتقي��ق م�شاحلهم��ا اخلا�ش��ة عل��ى ما 

�ش�اه��ا من م�شالح، فحني ف�شال يف حتقيق 

اأ�شه��ر  بينهم��ا،  الثنائي��ة«  »املحا�ش�ش��ة 

كل منهم��ا �شي��ف حجج��ه وم�ش�غات��ه يف 

م�اجهة الطرف االآخر. 

ع��ام م�شى وم��ا يزال االنق�ش��ام يطبع 

امل�شه��د الفل�شطين��ي بتداعيات��ه وخماطره، 

الأنه منح االحتالل القدرة على الت�ظيف يف 

الته�يد واال�شتيط��ان واالعتقال واالغتيال 

واالإمع��ان يف الع��دوان الي�مي املتمثل يف 

فر�س احل�ش��ار على قطاع غزة، ما زاد من 

معان��اة �شعبنا يف كل مناح��ي حياته، مع 

م��ا اأنتجه تعطي��ل اإع��ادة اإعمار م��ا هدمه 

الع��دوان ال�شهي�ين يف حروبه الثالثة على 

القط��اع من حياة بائ�ش��ة يعي�شها اأهلنا يف 

القطاع. 

امل�ش�ؤولي��ة حتّت��م عل��ى الف�شائ��ل من 

خ��ارج طريف االنق�شام، اال�شطالع بدورها 

ال�طن��ي يف م�اجه��ة هذا التح��دي االأخطر 

عل��ى الق�شي��ة ال�طني��ة، واأال تق��ف م�قف 

املتف��رج وال�اع��ظ، الأنه��ا معنّي��ة مبا�رسة 

مب��ا تع��اين من��ه ال�شاح��ة الفل�شطينية بكل 

عناوينها. 

رامز م�صطفى

عربي ــ دولي6

»عاصفة الحزم« بدأت تعصف بالسعودية 
�شباح ي���م االإثن��ني 2015/04/20، 

ق��ال م�شاع��د وزي��ر اخلارجي��ة االإيراين 

ح�ش��ني اأم��ري عب��د اللهي��ان اإن��ه يت�ّقع 

االإع��الن ع��ن انته��اء »عا�شف��ة احلزم« 

خ��الل �شاع��ات، ويف نف���س ال�ق��ت اأمر 

املل��ك ال�شع���دي �شلمان بن عب��د العزيز 

ال�شع���دي  ال�طن��ي  احلر���س  باإ���رساك 

يف العملي��ات، واختلط��ت االأم���ر عل��ى 

املراقب��ني واملحللني، يف م��ا بدا وكاأنه 

»الكبا���س« االإي��راين - ال�شع���دي ف���ق 

�شماء اليم��ن، وما هي اإال �ش�يعات حتى 

اأعلن��ت ال�شع�دية م��ا ت�ّقعه اللهيان عن 

انته��اء »العا�شفة« وب��دء عملية »اإعادة 

االأمل«، وتك�شفت مه��ام احلر�س ال�طني 

باأنها لي�شت اأكرث من دعم حلر�س احلدود 

ال�شع���دي، خ�ف��ًا م��ن ردود فعل مينية 

بري��ة بع��د انح�ش��ار »العا�شف��ة«، رغ��م 

اأن »عا�شف��ة احل��زم« مل تك��ن قد حققت 

اأي��ًا م��ن اأهدافه��ا املعَلن��ة ذات ال�شق��ف 

العايل ال��ذي خّف�شت��ه النتائ��ج الهزيلة 

اليمني��ة،  االأر���س  الت��ي حتقق��ت عل��ى 

والت��ي ج��اءت خمّيبة لالآم��ال التي ظّن 

ال�شع�دي�ن اأنه��ا تتحقق من خالل اجل� 

ع��ر طلع��ات فاقت ال���2400، وم��ا زال�ا 

يتابع�ن عملياته��م اجل�ية، رغم اإعالن 

»التحال��ف« انته��اء العملي��ة، الأن ردود 

فع��ل احل�ثي��ني ق��د ب��داأت عل��ى الداخل 

ال�شع�دي عر احلدود الرية، ول� ب�ترية 

خفيف��ة، وال ميك��ن احل��د م��ن حركته��م 

. �ش�ى عر الر�شد والق�شف اجل�ّينينْ

باإمكان النظ��ام ال�شع�دي اإعالن اأن 

»عا�شفة احل��زم« تقررت وانطلقت بناء 

على طل��ب الرئي�س »ال�رسع��ي« عبد ربه 

من�ش���ر ه��ادي، وت�قف��ت وانح���رست 

بن��اء عل��ى كت��اب خط��ي من��ه، الأنه��ا 

»حقق��ت اأهدافها« ودّمرت بع�س قدرات 

احل�ثي��ني واجلي���س املتحال��ف معه��م، 

اإ�شاف��ة اإىل القبائل التي ان�شمت اإليهم، 

لك��ن هذه ال�رسب��ات التي دّم��رت اأي�شًا 

معظم البنى التحتية املت�ا�شعة لليمن، 

طائ��رة  مرب���س  االآن  حت��ى  ت�ؤّم��ن  مل 

له��ادي يف عدن اأو »مرقد عنزة« ينطلق 

من��ه يف العملي��ة ال�شيا�شي��ة وا�شتئناف 

احل���ار، ويف اآخر امل�شتج��دات ملحاولة 

يف  »يهب��ط«  اأن  علي��ه  ُط��رح  ع�دت��ه 

ح�رسم�ت، ال�شتحالة الهب�ط يف عدن.

امل��اأزق ال�شع���دي يف اليمن يقارب 

ال�رط��ة الكرى عل��ى م�شت���ى الداخل، 

و�شم��ن العائل��ة املالك��ة حتدي��داً، الأن 

البداي��ة كانت مرجَتلة وا�شتبقت اأي قرار 

عربي يف هذا ال�شاأن، وانطلقت »عا�شفة 

بع���س  �ش��ّم  �شع���دي  بق��رار  احل��زم« 

احللفاء، مببارك��ة اأمريكية، لتتزامن مع 

مفاو�ش��ات اإي��ران ودول »اخلم�شة زائد 

واح��د« خ��الل الت�اف��ق عل��ى املبادىء 

العام��ة لت�ش�ي��ة نهائية للمل��ف الن�وي 

بحل�ل حزيران/ ي�ني� املقبل.

واإذا كانت العائلة املالكة ال�شع�دية 

قد ورثت من عه��د امللك الراحل عبد اهلل 

ب��ن العزيز تركة ثقيلة، نتيجة الف�شل يف 

�ش�ري��ة والعراق، عر »ح��رب ال�ا�شطة« 

تخ��شه��ا  زال��ت  وم��ا  كان��ت  الت��ي 

ب�»االإ�شالميني« على خمتلف ت�جهاتهم، 

فه��ي اأرادت احلرب عل��ى اليمن مبا�رسة 

م��ع  باحللف��اء  ال��شط��اء  وا�شتبدل��ت 

غط��اء اأمريك��ي، لتنتقم بداية م��ن ف�شل 

مبادرته��ا ال�شيا�شي��ة يف اليمن، والإبراز 

ق�ة العهد اجلديد يف فر�س ال�شلطة على 

اليم��ن بالق�ة من جه��ة، من جهة اأخرى 

وال�شتعرا���س ه��ذه الق���ة يف االأج���اء 

اليمنية؛ كر�شالة الإيران من العهد اجلديد 

ب�شخ���س امللك �شلم��ان، ال��ذي كان من 

م�ؤ�رسات عهده االإبقاء على االأمري �شع�د 

الفي�ش��ل، املعروف بت�شدده يف ال�شيا�شة 

اخلارجية، مل�اجهة اإيران وحلفائها يف 

املنطق��ة، وتعيني االأمري حممد بن نايف 

ولي��ًا ل�يل العهد جاء مكافاأة له ول�الده 

الراح��ل يف اأدائهما الق���ي على م�شت�ى 

وزارة الداخلي��ة و�شب��ط اخلارج��ني عن 

الطاعة، وامل�شتبه بارتباطهم باالإرهاب 

الذي تخ�ش��ى ال�شع�دية اأن ي�ش��ل اإليها، 

الأن��ه تخط��ى حدودها وب��داأ ي�رسب يف 

الداخل.

يف  ح�شل��ت  الت��ي  العملي��ة  ولع��ل 

�رسطي��ني  مقت��ل  اإىل  واأدت  الريا���س 

�شع�دي��ني، واعتقال اأحد منفذي العملية 

)يزي��د بن حمم��د عبدالرحم��ن اأب� نيان، 

ال�شع�دي اجلن�شي��ة(، وتخ�شي�س ملي�ن 

ري��ال ملن ي��ديل مبعل�مات ع��ن �رسيكه 

الف��ار، ه� تط��ّ�ر خط��ري، الأن اعرتافات 

»اأب� نيان« باأن��ه اأُر�شل من طرف تنظيم 

»داع���س« يف �ش�ري��ة للبق��اء يف الداخل 

ال�شع���دي واال�شتف��ادة م��ن خراته يف 

ا�شتخ��دام االأ�شلح��ة و�شناع��ة العب���ات 

النا�شف��ة والتفخي��خ، و�شب��ط 7 �شيارات 

م�شب�ه��ة، منها ثالث جاه��زة للتفجري، 

م�ؤ���رس اإىل انتق��ال االإره��اب جدي��ًا اإىل 

داخل اململكة.

وكاالت  بع���س  اخلال�ش��ة،  يف 

االإعالم، وف�ر االإعالن عن مبايعة امللك 

�شلم��ان خلالفة املل��ك الراح��ل عبد اهلل، 

والتي تناقلت خ��ر اإ�شابة امللك اجلديد 

مبر�س »الزهامي��ر«، نقاًل عن ت�رسيبات 

م��ن داخ��ل العائلة املالك��ة، اأغفل��ت اأن 

���رساع االأجنحة داخل اململك��ة، والذي 

اقت���رس يف عه��د عب��د اهلل عل��ى ثالث��ة 

اأجنح��ة، �شيتزاي��د ه��ذا الع��دد يف عه��د 

�شلمان، نتيجة اقرتاب دور اجليل الثالث 

يف ال���رساع عل��ى العر���س واملنا�ش��ب 

التابع��ة، م��ا ي�ح��ي بالتخب��ط الداخلي 

يف ال�شع�دي��ة، خ�ش��ش��ًا اأن��ه يرتاف��ق 

م��ع حتركات �شعبي��ة، ول� اأنه��ا خج�لة 

وعر م�اقع الت�ا�ش��ل، فاإن »الزهامير« 

م�ج���د لي���س بال���رسورة ل��دى املل��ك 

ال�شع���دي - ال �شم��ح اهلل - بل لدى اأهل 

القرار يف ال�شيا�شة ال�شع�دية على امتداد 

املنطق��ة من��ذ انطالق »الربي��ع العربي« 

وحتى انكفاء »عا�شفة احلزم«.

اأمني اأبو را�صد

�أطفال مينيون بانتظار دورهم لتعباأة مياه �ل�صفه يف �لعا�صمة �صنعاء      )�أ.ف.ب.(

خالل 67 عامًا من عمر النكبة تراكمت 

الكثري من امل�ص���طلحات البغي�ص���ة يف 

احلالة الفل�ص���طينية وال�رصاع مع العدو 

و»احل�صار«  ك�»االحتالل«  ال�صهيوين، 

و»اجلدار« و»اال�صتيطان« و»التهويد«.. 

لكن وقع م�ص���طلح »انق�ص���ام« اأ�ص���ّد 

م�صا�ص���ة، باعتباره تعب���ري عن حالة 

ال�رصاع الفل�صطيني الداخلي بني حركتي 

»فتح« و»حما�س«.  

منذ العام 2007 اأ�صيب الفل�صطينيون 

مبر�س االنق�ص���ام، ومل ت�ص���تطع جميع 

االأدوي���ة وامل�ص���ّكنات واملهدئات اإيجاد 

عالج لهذه احلالة االأليمة، وكان اآخرها 

»اتفاق ال�ص���اطئ« )ني�صان 2014(، الذي 

مل يوؤدِّ �صوى اإىل ت�صكيل حكومة يقت�رص 

عملها على عدد من امللفات، خ�صو�ص���ًا 

يف ال�صفة الغربية، وتعترب �صبه غائبة 

عن القط���اع املحا�رص، ووقفت ق�ص���ية 

موظفي حركة »حما����س« حاجزاً اأمام 

التوافق وا�ص���تالمها  تفعي���ل حكوم���ة 

املعابر وفتحها، والبدء بعملية االإعمار 

وتنفيذ وظائفها، و�صط تعّنت غري مفهوم 

من الطرفني الفل�ص���طينيني، ما اأدى اإىل 

ف�ص���ل احلكومة الفل�ص���طينية يف القيام 

مبهماتها بال�صكل املطلوب.

مل ت�ص���تطع التحدي���ات واالأزم���ات 

التي مرّ بها ال�ص���عب الفل�صطيني خالل 

8 �ص���نوات، حتقي���ق الوح���دة الوطنية 

احلقيقي���ة؛ اأكرث من ثالثة اعتداءات على 

القطاع، مع ا�صتمرار احل�صار بكل اأنواعه، 

ا�صت�ص���هد فيه���ا اأكرث من خم�ص���ة اآالف 

�ص���خ�س، معظمهم من االأطفال والن�صاء، 

باال�ص���تيطان،  وق���ح  �ص���هيوين  ومتاٍد 

وق�ص���م املزيد من االأرا�صي، حيث اأقيم 

اأكرث من ع�رصة اآالف وحدة ا�ص���تيطانية 

خالل ال�ص���نوات الثماين ال�صابقة، كذلك 

تهويد املزيد من اأحياء القد�س، والتنكيل 

باملقد�ص���يني، والتعديات على امل�صجد 

االق�ص���ى، وا�ص���تمرار اعتقال اأكرث من 5 

اإىل اعتقال  اآالف فل�صطيني، باالإ�ص���افة 

الع�رصات من القيادات الفل�صطينية، كان 

اآخرهم املنا�ص���لة خالدة جرار، ناهيك 

عن التحدي���ات اخلارجية، كاأزمة خميم 

نهر الب���ارد، وهجرة الفل�ص���طينيني من 

االإرهابية  �صورية، و�ص���يطرة اجلماعات 

على ق�صم كبري من خميم الريموك.

اجله���ود  توحي���د  يج���ب  لذل���ك، 

الفل�ص���طينية املخل�ص���ة، الإطالق ِحراك 

ال�ص���غط على  �ص���عبي ووطني، بهدف 

حركت���ي »فت���ح« و»حما����س«، م���ن 

اأجل حتقيق الوح���دة الوطنية، وتفعيل 

خمتل���ف بن���ود االتفاق���ات ال�ص���ابقة، 

والب���دء بح���وار وطني �ص���امل لالتفاق 

عل���ى خمتلف الق�ص���ايا الفل�ص���طينية، 

واإطالق ا�صرتاتيجية فل�صطينية ملواجهة 

املخطط���ات ال�ص���هيونية، واإعادة بناء 

قطاع غ���زة، وال�ص���غط عل���ى االأونروا 

للقي���ام بدورها، والدول املانحة للوفاء 

االإعم���ار، والرتاجع  بالتزاماته���ا جتاه 

االجتماع���ي  التكاف���ل  �رصيب���ة  ع���ن 

وال�رصائب الباهظ���ة يف قطاع غزة من 

قب���ل »حما����س«، وتطبي���ق احلكومة 

املركزي  املجل�س  قرارات  الفل�ص���طينية 

جلهة معاجل���ة الق�ص���ايا االجتماعية، 

خ�صو�ص���ًا يف قطاع غزة؛ والعمل على 

احلد من الفق���ر والبطالة، واإيجاد حلول 

مل�ص���اكل املوظفني واخلريجني، وخف�س 

االأق�ص���اط اجلامعي���ة، واعتماد �ص���هداء 

وجرح���ى احل���رب االأخ���رية )2014( يف 

لوائح موؤ�ص�صة اأ�رص ال�صهداء الفل�صطينية، 

دة »االنقسام«.. وأولوية إطالق استراتيجية فلسطينية موحَّ

) �لعدد 355(  �جلمعة - 1 �أيار - 2015
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ال�شع�دي��ة  العربي��ة  اململك��ة  تعي���س 

حلظ��ات حرج��ة ومف�شلي��ة مل ت�شهدها اإال 

ح��ني والدة دولته��ا االأوىل، حي��ث اأدخلت 

نف�شها منذ دعمها لدم�ية »الربيع العربي« 

يف اآت���ن �شاح��ات الن��ار امل�شتعلة التي مل 

تدخلها ط�ال اأكرث من قرن، اإىل اأن اأ�شقطها 

بحق��ل  و»االإ�رسائيلي���ن«  االأمريكي���ن 

االألغ��ام اليمن��ي ال��ذي ال ميكنه��ا تفكي��ك 

خرائ��ط االألغ��ام في��ه لتنج� م��ن م�شارها 

القاتل.

ال�شع�دي��ة اأو بع���س اأجنح��ة العائل��ة 

املالك��ة، خ�ش��شًا املل��ك �شلمان، يريدون 

قلب معادلة البيعة وال�راثة ال�شيا�شية من 

اأي��دي ال�شديريني وفروعه��م اإىل يد �شلمان 

واأبنائه، الإقام��ة اململكة »ال�شلمانية« بدل 

ال�شع�دي��ة؛ يف حرك��ة جتدي��د وا�شتع��ادة 

لل�الدة االأوىل، وهي اأن »االإمامة بالغلبة«، 

وهي لالأق�ى.

لك��ن ال�ش���ؤال: كيف ت�رط��ت ال�شع�دية 

وا�شُتدرجت اإىل املاأزق اليمني؟

مل يك��د ال�شع�دي�ن يدفن���ن امللك عبد 

اهلل حتى بداأ االنقالب »ال�شلماين«، فاأُق�شي 

االأم��ري متعب بن عبداهلل ع��ن والية العهد، 

وا�شتحدث ثالثي امللك )�شلمان – مقرن – 

حممد بن نايف(، وا�شتغل االأمري حممد بن 

�شلمان ظروف والده ال�شحية، ف�شار امللك 

ال�اقعي؛ يت���رسف بانفع��ال وته�ر امللك 

- املراه��ق وانفعالي��ة الطام��ح املغام��ر، 

وقد وجدت فيه اأمريكا و»اإ�رسائيل« اأف�شل 

ا�شتثم��ار �شيا�شي ومايل مل�شلحتهما دون 

خ�شائر، وفق االآتي:

1- عل��ى امل�شت���ى االأمريك��ي، ا�شتفاد 
وامل�شاغب��ة  ال�شخ��ب  م��ن  االأمريكي���ن 

م��ع  الن���وي  االتف��اق  عل��ى  ال�شع�دي��ة 

اإي��ران، لفر���س �رسوط اإ�شافي��ة وحت�شيل 

التعاون يف ملفات �شيا�شية على امل�شت�ى 

االإقليمي؛ يف حماول��ة اإبتزاز خبيثة، فاإما 

التن��ازل عن احلق���ق االإيراني��ة اأو التنازل 

عن احللفاء، اأو حتجيم امل�شاعدة، وكالهما 

رب��ح اأمريك��ي وخ�ش��ارة اإيراني��ة يف حال 

وافقت اإيران على ذلك.

واال�شتن��زاف  االأمريك��ي  الرب��ح   -2
امل��ايل لل�شع�دي��ة، الت��ي تراه��ن اأم��ريكا 

واأوروب��ا عل��ى �رسق��ة ح���ايل األ��ف مليار 

دوالر من االإيداعات ال�شع�دية حتت عن�ان 

مت�يل احل��رب واالأمن الداخل��ي ال�شع�دي، 

واال�شت�شارات الع�شكري��ة، ي�شاف اإليها ما 

خ�رست��ه اململكة من تخفي�س اأ�شعار النفط 

حل�ش��ار اإي��ران ورو�شيا مل�شال��ح اأمريكا، 

عقابًا لرو�شيا ب�شب��ب م�قفها يف اأوكرانيا 

املالي��ة  امل���ارد  اأ�شع��ف  م��ا  والبلق��ان، 

ال�شع�دي��ة عل��ى ح�ش��اب االإمن��اء لل�شع��ب 

اأربع��ة  لتم�ي��ل  وا�شطراره��ا  ال�شع���دي، 

ملفات:

- احلرب على اليمن.

احلركات التكفريية يف �ش�رية والعراق 

واليمن وغريها.

- �ش��د العج��ز املايل للنظ��ام امل�رسي 

ودعم��ه  »االإخ���ان«  م�اجه��ة  مقاب��ل 

لل�شيا�شة ال�شع�دية.

حل�ش��ار  النف��ط  اأ�شع��ار  تخفي���س   -

رو�شيا واإيران.

م��ع  بالتحال��ف  ال�شع�دي��ة،  حترك��ت 

من��ع  اأو  الإعاق��ة  »االإ�رسائيل��ي«،  الع��دو 

االتف��اق الن���وي االإيراين ال��ذي ال يهددها 

ودول اخللي��ج، وه� برنام��ج �شلمي، بينما 

ت�شكت عن املفاعل الن���وي »االإ�رسائيلي« 

بفج���ر وت�شليل، اإال اإذا اعترنا اأن الن�وي 

»االإ�رسائيل��ي« يف خدمة ال�شع�دية، نتيجة 

تقاطع امل�شالح اأو التحالف اال�شرتاتيجي.

 - االأمريك��ي  الثنائ��ي  ي�شتن��زف 

ال�شع�دي��ة حت��ى  »االإ�رسائيل��ي« اململك��ة 

النف���س االأخ��ري؛ كالعنكب���ت م��ع َذَكرها، 

فماذا جنت ال�شع�دية من دعمها للحركات 

التكفريية وما اأحدثته من جمازر وخ�شائر 

ب�رسي��ة ومادي��ة؟ وم��ا هي اخل�شائ��ر التي 

ُمنيت بها؟

1- فق��دت ال�شع�دي��ة زعام��ة االإ�شالم 
يف  ر�شب��ت  بعدم��ا  ن��ي(،  )ال�شُّ ال�شيا�ش��ي 

اختب��ار ح�شد احللفاء �ش��د ال�شعب اليمني، 

وبقي��ت وحي��دة، بعدما تركته��ا باك�شتان 

وتركي��ا وم���رس، وحت��ى بع���س اأع�ش��اء 

جمل�س التعاون اخلليجي.

2- �شقطت يف دوامة العنف، واأ�شبحت 
طرف��ًا يف امليدان بعدما كان��ت تقاتل من 

وامل��ال  بالدبل�ما�شي��ة  الك�الي���س؛  وراء 

والفتاوى.

بدايته��ا  اأعلن��ت  حرب��ًا  ب��داأت   -3
ونهايته��ا )اإعالمي��ًا(، لكنه��ا ل��ن ت�شتطيع 

وقفه��ا منف��ردة، وميكن اأن تق��ع يف دائرة 

اال�شتن��زاف التي وقع االآخرون فيها، حتى 

الدول العظمى.

ا�شتقراره��ا  ال�شع�دي��ة  خ���رست   -4
الداخل��ي، خ�ش��شًا بع��د اكت�شافها خاليا 

وقت��ل  املفخخ��ة،  وال�شي��ارات  »داع���س« 

عنا���رس ال�رسطة، ما اأجره��ا على تدريب 

ميلي�شي��ات م��ن القبائ��ل واملقيم��ني حتت 

عن���ان »وكال��ة االأف���اج«، لتجني��د اأربعة 

اآالف مقاتل.

5- خ�رست ال�شع�دية اليمن، �ش�اء كان 
م�شتع��اًل اأو م�شتقراً، فا�شتعال��ه �شي�شيبها 

بال���رسر، وا�شتقراره »ط��الق« بغري رجعة، 

وا�شتعادة لل�شيادة.

م�قعه��ا  ال�شع�دي��ة  خ���رست  لق��د 

وحدته��ا  االأم��ة  وخ���رست  وا�شتقراره��ا، 

وثرواتها، وربح االأمريكي���ن وال�شهاينة، 

الأن البع���س يقاتل لريب��ح غريه يف عملية 

خداع للنف�س، كم��ا حدث مع �شدام ح�شني 

يف غزوه للك�ي��ت وا�شتنزاف اإي��ران، لكنه 

دف��ع الثمن اإعدام��ًا، ودفع الع��راق تفكيكًا 

لالأخ���ة  نرج���ه  ال  م��ا  وه��ذا  واإرهاب��ًا، 

ال�شع�ديني اأو اأي بلد عربي اأو م�شلم.

نداوؤن��ا اأن يع���د التعّق��ل واحلكمة اإىل 

اأ�شحاب القرار ال�شع�دي، وجلم املتهّ�رين 

الذي��ن يخرب���ن ال�شفين��ة الت��ي يبح��رون 

عليه��ا، عقاب��ًا لبع�س »ال�شم��ك« الذي عاد 

اإىل بح��ره، وهم يثقب���ن ال�شفينة للتفتي�س 

عنه!

د. ن�صيب حطيط

أميركا و»إسرائيل«.. واستنزاف السعودية

السعودية سقطت في 
دوامة العنف وأصبحت 

طرفًا في الميدان بعدما 
كانت تقاتل من وراء 

الكواليس.. بالدبلوماسية 
والمال والفتاوى

مو�طنون مينيون يبحثون عن �أمتعتهم بني ركام بيوتهم �لتي دمرتها �لطائر�ت �ل�صعودية

�ل�صيخان عبد �لنا�صر جربي وعلي م�صطفى يتو�صطان طالب »موؤ�ص�صة �لهادي« خالل زيارتهم جممع �لدعوة �لإ�صالمية

ا�صتقبل عميد كلية الدعوة اجلامعية للدرا�صات االإ�صالمية ال�صيخ 

د. عبد النا�رص جربي، وفداً من طالب »موؤ�ص�صة االإمام الهادي )عليه 

ة وا�صطرابات اللغة والتوا�صل«  ة والب�رصيَّ ال�صالم( لالإعاقة ال�صمعيَّ

برئا�صة ال�صيخ علي م�ص���طفى، الذي و�صع ال�صيخ جربي يف اأجواء 

�صات  املبادرة التي تقوم بها املوؤ�ص�صة للتوا�صل مع املدار�س واملوؤ�صَّ

الرتبوي���ة والتعليمية، متجاوزي���ن العنوان الطائف���ي واملذهبي، 

وعاملني حتت عنوان »ر�صول اهلل قدوتنا«.

بدوره، اأ�ص���اد ال�ص���يخ جربي باجلهود التي تقوم بها املوؤ�ص�صة، 

وعلى ثقافة احلوار والتوا�ص���ل التي تنتهجه���ا بعيداً عن الطائفية 

واملناطقية، التزامًا بخط وتوجيه �ص���ماحة املرجع حممد ح�ص���ني 

ف�ص���ل اهلل )رحمه اهلل(، معربًا عن �صعادته بلقائهم وبهذه املبادرة 

التي تعزز ال�ص���داقات وتبني جياًل ين�ص���اأ على امل�صاركة واحلوار 

وقبول االآخر، ا�ص���تمراراً خلط املرحوم ممثاًل بابنه العالمة ال�ص���يد 

علي ف�صل اهلل واإخوانه العاملني معه.

 الشيخ جبري يستقبل وفدًا من طالب »مؤسسة اإلمام الهادي«

) �لعدد 355(  �جلمعة - 1 �أيار - 2015

وترميم البني���ة التحتية املدمرة ب�ص���بب 

العدوان، وحت�ص���ني التقدمي���ات واخلدمات 

واالجتماعي���ة،  والتعليمي���ة  ال�ص���حية 

وم�صاندة اأ�صحاب امل�ص���الح واملوؤ�ص�صات 

املت����رصرة واملزارع���ني يف القطاع، كذلك 

توفري االإيجارات الأ�صحاب املنازل املدّمرة، 

واإيجاد حّل الأزمة الريموك، ودعم الالجئني 

الفل�ص���طينيني من �ص���ورية، وال�صغط على 

اإجراءاتها على  الدول املجاورة لتخفي���ف 

احلدود، واأي�صًا ال�صغط لالإفراج عن احلقوق 

االإن�صانية لالجئني الفل�صطينيني يف لبنان، 

واإعادة اإعمار خميم نهر البارد.

�صامر ال�صيالوي
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كرثت التحليالت ح���ول احلرب التي 

خا�ضتها ال�ضعودية �ض���د اليمن، فمنهم 

من ق���ال اإنها ورق���ة اأمريكي���ة من اأجل 

ال�ض���غط على اإيران، لتق���دمي التنازالت 

يف امللف النووي، ومنه���م من قال اإنها 

قرار �ض���عودي، خوفًا من التمدد االإيراين 

يف اليمن، نظراً اإىل اأهميته االقت�ض���ادية، 

والأنه ي�ض���ّكل حديقة خلفية لها، ومنهم 

من قال اإنها حرب »اإ�رسائيلية« خا�ضتها 

ال�ضعودية بالوكالة عنها، لل�ضغط على 

اأمريكا؛ ملنعها من توقيع االتفاق النووي 

مع اإيران، خوفًا من تداعيات هذا االتفاق 

الذي �ضيوؤ�ض�س لعالقة اإقليمية جديدة يف 

املنطقة بني اأمريكا واإيران، و�ضتكون لها 

تاأثريات اإيجابية على م�ض���توى االأزمات 

فيها.

العالقات بني  ب�ض���كل عام، تن�ض���اأ 

الدول على قاعدة امل�ض���الح امل�ضرتكة، 

وتتح���ّول اإىل ع���داوة اإذا ما ت�ض���اربت 

م�ض���احلها، اأم���ا بالن�ض���بة اإىل اإيران، 

فيختلف االأم���ر، الأن عالقاتها مع الدول 

االأخرى ترتك���ز على الفكر الديني، الذي 

يزي���ن االأم���ور مبيزان احل���ق والباطل، 

ولي�س مبيزان امل�ضلحة.

هذا املرتك���ز الديني يف عالقة اإيران 

مع االآخرين كان ال�ض���بب االأ�ض���ا�س يف 

دعمها لف�ض���ائل املقاومة يف فل�ضطني، 

واملقاومة االإ�ضالمية يف لبنان، والنظام 

يف �ض���ورية والعراق، ودعمها ال�ض���عب 

اليمني امل�ضت�ضَعف، ما جلب لها العديد 

من امل�ض���اكل مع ال���دول الكربى والدول 

العربية التابعة لها.

اأما العالقة التي �ضتن�ض���اأ بني اإيران 

واأمريكا بع���د االتفاق الن���ووي، فهي ال 

تعني اأن اإيران �ضت�ض���بح حليفًا الأمريكا 

يف املنطق���ة، و�ضتتقا�ض���م النفوذ معها 

على قاعدة هذا يل وهذا لك، بل �ض���تعمل 

على ن�رسة ال�ض���عب املظلوم وا�ضتعادة 

ثرواته التي ُنهبت، و�ضت�ض���اعد ال�ض���عب 

الفل�ضطيني يف ا�ضتعادة اأر�ضه، ما يوؤ�رس 

اإىل اأن ه���ذه العالق���ة دونها �ض���عوبات 

كثرية، و�ض���تتاأزم من جديد، الأن »اإيران 

لن تكون دولة �ضديقة الأمريكا«؛ كما قال 

االإمام اخلامنئي.

اإن املنه���ج امليكافيل���ي الذي تعمل 

اأم���ريكا وفق���ه، وقاعدت���ه االأ�ض���ا�س اأن 

»الغاية ت���ربر الو�ض���يلة«، مبني على 

امل�ض���الح امل�ض���رتكة؛ حيث ال اأ�ضدقاء 

دائم���ني وال اأعداء دائمني، ومن ال�ض���هل 

على اأم���ريكا اأن ت�ض���تغني عن حلفائها 

اإذا ما اقت�ض���ت م�ضاحلها؛ كما ح�ضل يف 

م����رس بتخليها عن مب���ارك، ويف تون�س 

بتخليهاعن زين العابدين بن علي.

م���ن الطبيعي اأن تخاف ال�ض���عودية 

و»اإ�رسائي���ل« من التفاه���م االأمريكي - 

االإي���راين حول املل���ف الن���ووي، والذي 

�ض���تكون له اآثار اإيجابية على م�ض���توى 

االأزم���ات يف منطق���ة ال�رسق االأو�ض���ط، 

وق���د ي���وؤدي اإىل ت�ض���ويات تاأخذ بعني 

االعتب���ار الواقع امليداين الذي فر�ض���ته 

اإيران على العامل، ب�ض���مود ب�ضار االأ�ضد 

يف �ض���ورية، وقوة ح���زب اهلل يف لبنان، 

ن احلوثيني من ال�ض���مود يف اليمن  ومتكُّ

يف وجه العدوان ال�ضعودي - االأمريكي، 

و�ضيطرتهم على 80٪ من اأرا�ضيه.

قد تقت�ض���ي م�ض���لحة اأم���ريكا عدم 

اال�ضتجابة مل�ضالح حليفتها ال�ضعودية، 

والتع���اون مع اإي���ران، ب�ض���بب نفوذها 

امل�ض���تجد يف املنطق���ة، لكنها لن تفرّط 

بالعالقة مع »اإ�رسائي���ل«، الأنها تعترب 

اأمن »اإ�رسائيل« جزءاً من اأمنها القومي، 

و�ضتوفر لها كل الظروف كي تبقى الدولة 

االأق���وى يف املنطق���ة؛ مبا ين�ض���جم مع 

م�رسوعه���ا الذي يهدف اإىل اإعادة ر�ض���م 

معاملها من جديد، وا�ضتمرار و�ضع يدها 

عل���ى ثرواتها النفطية، لتبقى �ض���احبة 

النفوذ االأكرب يف العامل.

اأعلنت اإيران اأنها م�ض���تعدة للتعاون 

م���ع ال���دول الك���ربى ملعاجل���ة اأزمات 

املنطق���ة بع���د االتفاق الن���ووي، لكنها 

تدرك اأن امل�ض���كلة االأ�ض���ا�س مع اأمريكا 

تكم���ن يف تبنيه���ا للكيان ال�ض���هيوين 

املحتل لفل�ضطني، واأن عدم عودة ال�ضعب 

الفل�ض���طيني اإليه���ا �ض���ُيبقي املنطق���ة 

على نار حامي���ة، واإن حاول املتاآمرون 

واملتخاذلون من الزعماء العرب طمرها 

يف الرتاب.

هاين قا�سم

مع ا�ضتعار الكبا�س الدويل واالإقليمي، 

ويف غال���ب االأحي���ان على امل�ض���توى 

ال�ضيا�ضي  للتمو�ضع  كانعكا�س  الوطني، 

اأو االلتحاق���ي، بدت م�ض���األة ال�ض���يادة 

الوطني���ة يف مه���ّب االأه���واء الرتهيبية 

لل���دول ذات التكوي���ن القا�ض���ي، والتي 

ن�ض���اأت اأو تلك التي جرى اإن�ض���اوؤها يف 

مراحل �ضقطت يف اأزمنة غفلة من �ضمن 

التطّور ال�ض���لبي للعالقات الدولية، وهذا 

ينطبق على الدولتني املارقتني كمعلمني 

وا�ض���حني يف التاريخ، وهم���ا الواليات 

و«اإ�رسائي���ل«،  االأمريكي���ة  املتح���دة 

باعتبارهم���ا قامتا على قت���ل وتهجري 

ال�ض���كان االأ�ض���ليني للبالد التي اأقامتا 

�ضلطاتهما على اأر�ضها، وا�ضتحوذتا على 

�رسعية دولي���ة عرب القوة وحماية القوة 

من الدول االأقوى، والتي بدورها حتّولت 

تدريجيًا اإىل �ضحايا لهما.

يف الواق���ع ال���دويل احل���ايل هناك 

حماول���ة اإر�ض���اء قواع���د جدي���دة يف 

العالقات الدولية، هي اأقرب اإىل حماكاة 

�رسائع الغاب، بحيث اإن اأ�ضحاب النفوذ 

واملال من االأنظمة الت�ض���لطّية يحاولون 

االنق�ض���ا�س عل���ى ما تبّقى م���ن القيم 

واالتفاقات، عل���ى قلتها، والتي اأنتجتها 

احل���رب العاملية الثانية ج���راء التوازن 

العاملي الذي فر�س نف�ض���ه على التاريخ 

واجلغرافيا والعالقات الدولية باأ�ض���كال 

متعددة، اإال اأن ال�ض���يادة الوطنية كانت 

تقع اإىل حد كبري يف اإطار حماذرة الدول 

املتنمرة امل�ضا�س بها، رغم بع�س اخلروق 

من ال���دول ذات الطابع االإمربيايل، ال بل 

ال تتج���راأ على امل����س اإال بعد حماوالت 

متعددة من اللجوء اإىل االأمم املتحدة اأو 

جمل�س االأمن، لالإ�ض���هاد على اأي ت�رسف 

اأحمق ميكن اأن يحدث الحقًا.

لقد عمدت الوالي���ات املتحدة بعد 

انهيار االحتاد ال�ضوفياتي اإىل حماولة 

اإر�ض���اء قواع���د جدي���دة يف العالقات 

الدولي���ة، تقوم على القوة الع�ض���كرية 

العامل،  االنق�ض���ا�س على  من �ض���من 

�ضيما اأن اأوروبا ارتعدت فرائ�ضها اأمام 

القوة املتجربة، وبات���ت معظم دولها 

جمرد ملحقات بال�ضيا�ض���ة االأمريكية، 

وترجمت وا�ض���نطن �ضيا�ضتها اجلديدة 

من خالل عمليات غ���زو كانت اأوقحها 

يف العراق، بحيث بن���ت اأعمدة الغزو 

وم���ا نتج عنه من جم���ازر وانتهاكات 

على اأكاذيب اعرتف���ت الحقًا باأنها مل 

تكن موج���ودة، بع���د اأن نالت تغطية 

الحقة من جمل�س االأم���ن على انتهاك 

واغت�ضاب ال�ضيادة الوطنية يف العراق، 

بحيث اإن الدول الت���ي كانت باإمكانها 

اأن تت�ضدى، مثل رو�ضيا، كانت منهمكة 

يف م�ضاكلها املتعددة بعد انهيار الثقل 

ال���ذي كانت متثله، م���ا اأتاح للواليات 

املتحدة فر����س منهجية تفكري جديدة 

قوامها التو�ّضع وال�ضيطرة واالغت�ضاب، 

بحجة االأمن اخلا�س بها، على ح�ضاب 

االأمن العاملي واأمن الدول امل�ضتهَدفة، 

مبا يحتوي ذلك من اإطاحة بال�ض���يادة 

الوطنية. 

م���ع تعاظ���م ه���ذا االجت���اه، عمل 

خمططو تلك ال�ضيا�ض���ات التدمريية على 

ابتداع مربرات لرت�ض���يخ هذا النهج، بعد 

درا�ض���ة املجتمعات امل�ض���تهَدفة، والتي 

تخت���زن بالدها ث���روات طبيعي���ة، فتم 

ا�ضتخدام املحرّمات، كاالأديان والطوائف 

واملذاهب، كاأدوات يف ال�رساعات عندما 

ف�ضلت يف اإخ�ضاع االأوطان عرب االأ�ضلحة 

املحرم���ة يف القوانني الدولية وال�رسائع 

الو�ضعية، وجعلت منها مكونًا �ضيا�ضيًا 

لتربير اأفعالها غري امل�رسوعة، اإىل جانب 

العدوان املبا�رس.

من احلتمي اأن ا�ضتخدام الطائرات بال 

طيار يف اغتيال وقتل وق�ضف اأي بلد هو 

انتهاك فظيع لل�ضيادة الوطنية، واإر�ضال 

االإرهابيني اإىل اأي بلد يقع يف ال�ض���ياق 

نف�ضه، ال بل اأزود، بحيث يقع �ضمن اإعالن 

حال احلرب وفق القوانني الدولية، ف�ضاًل 

عن اأن تقدمي دعم ملنظمات م�ضلحة على 

اأر����س بلد ما هو �رسب لعمق ال�ض���يادة 

الوطنية، فكيف ب�ض���ن حرب غري مربَّرة، 

ودون الع���ودة اإىل جمل�س االأمن، وهو ما 

فعله ويفعله اآل �ض���عود يف اليمن حاليًا 

بحجج واهية ال تقارب �ضوى االنقياد اإىل 

م�رسوع ابتدعه االأمريكيون بحق ال�ضيادة 

الوطنية للدول، وحجت���ه املعَلنة االأمن 

الوطني والقومي؟

من االأرج���ح اأن املن�ض���وين يف هذا 

امل�رسوع الذي يطيح بالعالقات ي�ضمرون 

اأهدافًا، اأولها حماولة اإطالة عمر العرو�س 

املتهالك���ة، بعد اأن هرمت بكل مكّوناتها 

جراء القه���ر والظلم واال�ض���تبداد ون�رس 

اجلهل.

اإال اأن ال�ضوؤال االأخطر: اأي عامل ينتظر 

الب�رسي���ة وال����رساع يحت���دم اأكرث بني 

حمور ي�ض���عى اإىل عامل يقوم على تدمري 

الغاب،  الوطنية واإحالل �رسائع  ال�ضيادة 

وحمور يريد اال�ض���تقرار للعامل، عرب حق 

ال�ضعوب يف تقرير م�ضائرها، لكي تبني 

اأوطانها على ال�ضالم والتنمية؟

ال �ض���ك اأن االأمل موجود، وقد فقاأت 

دول اأمريكا الالتينية ح�رسمًا يف عني 

الواليات املتحدة يف هذا ال�ضياق، لكن 

الواق���ع اأننا بتنا اأم���ام نوع جديد من 

ال�رساع الدويل الإر�ض���اء عالقات حتكم 

بني الدول مل تر�َس على برّ حتى االآن.

يون�س عودة

هل تصير إيران »دولة صديقة« ألميركا بعد التفاهم النووي؟

السيادة الوطنية ضحية الصراعات الدولية

خوف »إسرائيل« من 
التفاهم األميركي - 

اإليراني طبيعي.. فقد 
يؤدي إلى تسويات بناء 

على الواقع الميداني 
الذي فرضته طهران

أميركا فرضت منهجية 
جديدة قوامها السيطرة 

بذريعة أمنها الخاص على 
حساب األمن العالمي 

وأمن الدول المستهَدفة
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بعد جولته العربية على عدد من 

ال���دول العربية اإثر انتخابه رئي�ض���ًا 

للجمهورية، ح�رس الرئي�س اإميل حلود 

اأول قمة عربي���ة يف القاهرة، والتي 

الفل�ضطينية،  االنتفا�ض���ة  ا�ضتدعتها 

وميك���ن القول ع���ن هذه القم���ة اإن 

الرئي�س حل���ود ذهب اإليه���ا متفائاًل 

وعاد منها مت�ضائمًا، حيث اكت�ضف اأن 

العرب يقولون �ضيئًا، وعندما يفرت�س 

االأم���ر الفعل واجل���ّد، يبقون يف اإطار 

ال�ضعارات لي�س اإال.

من���ذ تل���ك القمة، يوؤك���د الرئي�س 

حلود اأنه �ض���ارت لديه فكرة �ضاملة 

ووا�ض���حة باأنه لي����س هناك جامعة 

عربي���ة، وتبنّي ل���ه اأن القادة العرب 

ال ميلك���ون القرار، رغ���م حديثهم عن 

الق���رارات واتخ���اذ الق���رارات، ورغم 

اخلطب عن الدعم والت�ضامن ملواجهة 

التحدي���ات، وكل ق���رار جديد من هذا 

القبيل ي�ض���اف اإىل قرارات �ضابقة ال 

تو�ضع مو�ض���ع التنفيذ، وتبقى حرباً 

على ورق.

ويف جتربت���ه مع الق���ادة العرب 

يوؤك���د الرئي�س حلود على اأن الرئي�س 

اجلزائري عبد العزي���ز بوتفليقة من 

القادة العرب القالئل الذين يحرتمون 

كلمته���م ووعودهم، ومن الذين قّدروا 

عالي���ًا دور لبنان واإجن���از مقاومته 

العظي���م بالتحرير، دون اأن نن�ض���ى 

الدور املميز للرئي�س ب�ضار  بالتاأكيد 

االأ�ض���د، الذي يبقى كوال���ده يريد اأن 

يحف���ظ للع���رب كرامته���م ودورهم 

ب���ني الدول وال�ض���عوب واالأمم، ولهذا 

نرى حجم املوؤام���رة الدولية الكربى 

على �ض���ورية، فكثري من امل�ضوؤولني 

الع���رب يريدون التخل����س من الدور 

الفاع���ل واملوؤثر ل�ض���ورية وقيادتها 

يف ال�ض���احة العربي���ة، ويف جمرى 

ال����رساع العرب���ي - »االإ�رسائيلي«، 

فهم يريدون �ض���المًا مع »اإ�رسائيل« 

اأقرب اإىل اال�ضت�ض���الم، بينما هو يريد 

�ض���المًا »عاداًل« و»�ضاماًل«، يعطي 

بدولتهم  الكامل  للفل�ضطينيني حقهم 

الوطنية امل�ضتقلة، وحقهم يف العودة 

وتقري���ر امل�ض���ري، ويعيد االأرا�ض���ي 

العربية املحتلة دون قيد اأو اتفاقيات 

مذل���ة على نحو ما جرى يف »كامب 

دايفيد« و»وادي عربة« و»اأو�ضلو«.

وباملنا�ض���بة، بعد عودة الرئي�س 

حلود من هذه القم���ة العربية االأوىل 

الت���ي ح�رسه���ا، كان���ت ق���د جرت 

اال�ضت�ض���ارات النيابي���ة التي اأعادت 

تكلي���ف الرئي����س رفي���ق احلري���ري 

بت�ضكيل احلكومة اجلديدة.

يف حينه، يقول الرئي�س حلود: قال 

يل الرئي�س احلري���ري اإن جنلي اإميل 

فاز يف االنتخاب���ات النيابية، وكان 

االأول بني الن���واب املوارنة يف املنت 

ال�ضمايل، والأنه كان بطل لبنان ملدة 

خم�س �ض���نوات يف ريا�ضة ال�ضباحة، 

كم���ا اأنه مث���ل لبن���ان يف االألعاب 

االأوملبية فاأنا اأريده وزيراً لل�ض���باب 

والريا�ضة يف احلكومة اجلديدة.

رف����س الرئي�س حلود توزير جنله، 

الأنه كما قال: اأرف�س اأن اأكون مديونًا 

الأحد، واأن ت�ض���تغل هذه امل�ضاألة يف 

اأي ح�ض���ابات اأو مواقف، فاأنا كنت قد 

رف�ض���ت اأن يرت�ضح اإميل لالنتخابات 

النيابية، وحينما اأ�رسّ على الرت�ّضح، 

وخا�س املعركة االنتخابية، انقطعُت 

عدة اأ�ض���هر عن زيارة بعبدات واملنت 

ال�ض���مايل، حتى ال يقال كلمة واحدة 

عن دور يل يف هذا املجال..

وهن���ا يق���ول الرئي����س احلري���ري 

للرئي�س حلود: اعترب توزير اإميل كتوزير 

ابن املر.. لكنني رف�ضت هذا االأمر رف�ضًا 

قاطع���ًا، موؤكداً له اأن اب���ن املر حينما 

ُينتخ���ب نائب���ًا اأو يعنيَّ وزي���راً، فهذا 

يح�ضل من ر�ضيده، الأنه كان منذ زمن 

بعيد ل���ه مقعده النيابي، ويحل وزيراً، 

ورف�ضت الدخول ب�ضكل مطلق يف هذه 

�ض���هاب  رائ���د  الدكت���ور  األق���ى 

الدي���ن حما����رسة طبي���ة يف مركز 

توفي���ق طب���ارة - ال�ض���نائع، حتت 

عنوان: »ر�ض���الة الطب بني الواجب 

والواقع«، بح�ض���ور نخب���ة من اأهل 

االخت�ض���ا�س، قائ���اًل: اخ���رتُت هذا 

العن���وان ملا نعاين من���ه فعليًا يف 

حياتن���ا اليومية من اأزمات وحاالت 

ف�ض���اد على كل االأ�ض���عدة، ويف كل 

على  بالتايل  من�ض���حبة  القطاعات، 

الواقع ال�ضحي، ما وّلد ت�ضّدعًا بنويًا 

يف عامل الثقة بني الفرد والعاملني 

يف القط���اع ال�ض���حي والطبي، الذي 

ينبغ���ي اأن يكون نظريًا م���الذاً اآمنًا 

نف�ضيًا وماديًا.

اأن  اإىل  الدي���ن  �ض���هاب  ولف���ت 

الكليات اخلا�ض���ة تعتمد على الربح 

امل���ادي، وق���د ال تتقي���د باملعايري 

العلمي���ة اأو االأخالقية، وقد ال تبايل 

بتخريج اأعداد غري مالئمة حلاجيات 

البلد، م�ض���رياً اإىل حم���اوالت ل�رسب 

كلياتها،  الوطنية وحتجيم  اجلامعة 

ومنعه���ا من ممار�ض���ة دورها الرائد 

والوطن���ي والتعليمي، واإدخالها يف 

منظومة الف�ضاد ال�ضيا�ضي والطائفي 

وامل�ض���وبيات والغ�س، م�ضيفًا: كذلك 

هناك حماوالت ل�رسب امل�ضت�ضفيات 

بع�ض���ها  وو�ض���ع  العامة،  الوطنية 

حت���ت رحمة التدخالت ال�ضيا�ض���ية، 

فاأ�ض���بحت تعي�س هاج����س التوقف 

مب���دء  ع���ن  ناهي���ك  واالإفال����س، 

اأو  �ضيا�ض���يي  لفرقاء  املحا�ض�ض���ة 

اإقطاع مناطقي مبّطن.

وراأى �ض���هاب الدين اأن انت�ض���ار 

ظاه���رة �رسكات االأدوي���ة يهدف اإىل 

ل�ضلطان  واخلا�ض���عة  املادي  الربح 

وال�ضيا�ض���ي  الراأ�ض���مايل  النف���وذ 

والطائفي.

إميل لحود يتذكر.. 
كيف وجد رئيس لبنان حال العرب بعد أول قمة حضرها؟ ولماذا رفض توزير نجله؟

امل�ضاومة، وبالتايل �ضدرت مرا�ضيم 

احلكومة احلريرية االأوىل يف عهدي 

دون اأن يكون يف عدادها اإميل.

ي�ض���يف الرئي�س حل���ود اأنه يف 

يك���ن  مل  االأوىل،  عه���ده  حكوم���ة 

يعرف اأي وزير، با�ضتثناء الوزيرين 

�ضليمان فرجنية ومي�ضال املر، ويف 

عه���د حكوم���ة الرئي����س احل�س، ال 

اأظن اأن اأحداً ي�ض���تطيع اأن يقول اإن 

خمالفة ح�ض���لت، واإذا كان البع�س 

يريد اأن يقوم بالدعايات واأن يرمي 

االتهام���ات جزاف���ًا، فه���ذا حتامل 

وافرتاء لي�س اإال«.

وي�ض���دد الرئي�س حل���ود على اأن 

كثرياً من املخالفات كانت مترَّر قبل 

عهده اأوقفت وُمنعت، فتحت عنوان 

، كانت ُت�ض���م  »ف�ض���الت« اأرا����سٍ

عقارات جماورة دون اأي ثمن، وكذلك 

احلال مع امل�ضاعات، ما جعل كثري 

من االأ�ض���حاب »يزعل���ون«، الأنهم 

كانوا يعتربون اأن ذل���ك كان دائمًا 

ويف خمتلف العهود يح�ضل، لكنني 

رف�ضت ذلك ب�ضكل قطعي.

هك���ذا ح�ض���ل مث���اًل يف فق���را، 

الكبار  حيث �ضم بع�س امل�ضوؤولني 

اأمالكهم، فاأوقفت ذلك  اإىل  م�ضاعات 

متامًا.

وي�ض���ري الرئي�س حلود هنا اإىل 

اأن هبة ج���اءت من الكويت بقيمة 

45 ملي���ون دوالر من اأجل اإن�ض���اء 
املدار����س يف كل لبن���ان، لكنني 

يف جمل�س الوزراء اكت�ض���فت اأنهم 

املدار�س  الإن�ضاء  يقدمون م�رسوعًا 

فقط يف ب���ريوت، دون اأي اهتمام 

بباقي املناطق، وتبنّي يل اأن هناك 

�ضفقات خا�ض���ة رف�ضُت متريرها، 

فقامت القيامة علينا، وزعموا اأننا 

نري���د حرمان ب���ريوت، وهذا كالم 

باطل ال ميت اإىل احلقيقة ب�ضلة.

كذل���ك احلال كان يف ق�ض���ية 

ق����رس املوؤمت���رات، حي���ث كانوا 

قطعة  عل���ى  اال�ض���تيالء  يريدون 

اأر����س للجي����س، ليقيم���وا عليها 

فندقًا، حتى ت�ض���بح مث���ل اأر�س 

»البيال«، وبالتايل ميّدون �ضيطرة 

»�ض���وليدير« عليه���ا، كم���ا اأنهم 

يريدون ال�ضيطرة على اأر�س الردم 

يف منطقة النورماندي، و�ض���عرها 

دوالر،  ملي���ار   30 ع���ن  يق���ل  ال 

لكنني منعتهم ع���ن ذلك، الأن من 

يردم ياأخ���ذ اأجرته، وتبقى االأر�س 

للدول���ة، وهك���ذا يح�ض���ل يف كل 

بلدان العامل، معيداً التذكري باأنهم 

مل ي�ضتطيعوا اأن ي�ضتولوا على اأي 

قطعة اأر�س بعد اأن اأخذوا نحو 24 

األف مرت يف منطقة »�ض���وليدير«، 

كما جاء يف حلقة �ضابقة.

وهكذا، مل يتمكنوا من اال�ضتيالء 

على اأي مرت حتى اغتيال الرئي�س 

رفيق احلريري، حيث ُو�ضعت اليد 

عليه���ا يف عهد حكوم���ة الرئي�س 

فوؤاد ال�ض���نيورة الثانية، اإذ علمُت 

بعد انتهاء واليتي بذلك، وبا�رسوا 

ببيع االأرا�ضي، التي مل ي�ضتطيعوا 

ت�ضجيلها بعد.

وي�ض���ري الرئي�س حل���ود اأنه لو 

حزم���ت الدولة اأمرها وا�ض���رتدت 

حقوقها، ال مكنها اأن تطفىء الدين 

العام، الفتًا اإىل اأنه يف حرب متوز 

2006، و�ضل اإىل لبنان هبات بقيمة 
اأك���رث م���ن 4 ملي���ار دوالر، وحني 

�ض���األ عنها واأين هي، ق���ال فوؤاد 

تفا�ض���يلها م�ضجلة  اأن  ال�ضنيورة 

عل���ى االنرتنت، لكن تب���ني اأن ال 

�ضيء من ذلك، فاإذا ا�ضرتدت الدولة 

النورماندي وقيمتها  حقها باأر�س 

اكرث من 30 مليار دوالر و11 مليار 

دوالر التي يريد ال�ضنيورة �ضطبها، 

و4 مليارات هبات يعني ا�ض���رتداد 
اأكرث من 45 ملي���ار دوالر، وهو ما 

يطفئ الدين.

اأم���ا كيف ع���رف الرئي�س حلود 

النورماندي،  اأر�س  على  باال�ضتيالء 

اأن نائب رئي�س جمل�ض���ي  فيق���ول 

االمن���اء واالعم���ار املهند����س اآالن 

قرداح���ي اأعلم���ه قب���ل اأن يتوفاه 

اأنه���م قد  اهلل مبر����س ال�رسط���ان، 

ا�ضتولوا على تلك االأر�س، و�ضلمني 

امل�ض���تندات، حيث اأقمن���ا القيامة، 

واعطيت ن�ض���خًا عنها مل�ض���وؤولني 

ومع االأ�ض���ف، اجلميع �ضاروا معهم 

يف هذه االأمور.

ب�ض���كل عام، ما بني �ضنة 2000 

و2004 كانت �ض���نوات »امل�ضاكنة« 
بني الرئي�ض���ني اإميل حل���ود ورفيق 

احلريري، اإن جاز التعبري.. فماذا يف 

تفا�ضيلها.. اإىل احللقة املقبلة.

اأحمد زين الدين

النائب ال�سابق اإميل اإميل حلود

الدكتور شهاب الدين يحاضر حول »رسالة الطب بين الواجب والواقع«

الدكتور رائد �سهاب الدين خالل اإلقاء املحا�سرة
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ت�س���تكي معظم الن�س���اء من زيادة الوزن، رغم 

التزامهن ال�س���ديد بالريجيم القا�س���ي، ورغم عدم 

تناولهن اأية مادة ميكن اأن توؤدي اإىل زيادة الوزن. 

تق���ول بع�ض اإنه���ن ال ياأكلن ب�رشاه���ة، ومع ذلك 

ترتف���ع اأوزانهن، ورمبا كّن عل���ى حق، اإذ اإن هناك 

اأ�س���بابًا خفية لزيادة الوزن، رغم التزام ال�سخ�ض 

ب�»ريجيم« قا�ٍض، ويف بع�ض االأحيان رغم فقدان 

اجل�سم ن�سبة كبرية من الدهون.

االأخطر اأنها ت�س����بب م�ساعفات �سحية خطرية، 

كارتفاع �س����غط ال����دم، واأمرا�ض القلب وان�س����داد 

ال�رشاي����ن، وال�س����كري، اإىل جان����ب بع�����ض اأنواع 

ال�رشطان، واأمرا�ض املفا�س����ل الناجتة عن ارتفاع 

ل الع�س����ات، وغالبًا م����ا تكون املراأة  الوزن وترهُّ

البدينة اأق�رش عمراً من النحيفة، نظراً اإىل املتاعب 

ال�س����حية التي ت�سيبها من جراء ال�سمنة املفرطة، 

لكن قد ال يعلم البع�ض اأن هناك اأ�س����بابًا خفية ال 

عاقة لها باأ�س����اليب االأكل والتغذية، بل قد تعود 

اإىل عوامل اأخرى توؤدي اإىل عدم فقدان الوزن، فهناك 

اأكرث من ع�رشة اأ�سباب لهذه الظاهرة، وهي:

احل�سا�س���ية: اأثبت���ت العدي���د من الدرا�س���ات 

والبح���وث العلمية مبا ال يدع جمااًل لل�س���ك، اأن 

بع�ض االأ�س���خا�ض م�س���ابن باحل�سا�سية جتاه 

بع����ض املواد الغذائية، ويف بع�ض االأحيان تظهر 

عليهم اأعرا�ض تلك احل�سا�س���ية، مثل االأكزميا اأو 

التهابات الفم اأو ا�س���طرابات وغازات وانتفاخات 

يف االأمعاء، ويف بع�ض االأحيان اإم�ساك، اأو اإ�سهال 

اأو م�س���كات �س���حية ب�س���يطة، قد ال نعريها اأي 

اهتمام، مثل حبوب �س���غرية تظهر يف الوجه اأو 

تقرح���ات يف زوايا الفم، وبع����ض املاأكوالت، قد 

ت�س���بب تلك احل�سا�سية، مثل اخلمرية، اأو البي�ض، 

والكوال اأو بع�ض اأنواع اخلبز، وبع�ض اأنواع الفواكه 

واحل�سا�سية للطعام، ميكن اأن توؤدي اإىل احتبا�ض 

ال�سوائل يف اجل�سم، وبالتايل زيادة الوزن، كما قد 

توؤدي اإىل زيادة الرغبة بتناول الطعام، وانخفا�ض 

معدل التمثيل الغذائي يف اجل�سم.

البع�ض  ال�س���كر: يتعر����ض  انخفا�ض معدل 

حلالة هبوط ال�سكر بالدم، وهي ما ُيعرف با�سم 

انخفا����ض  وتعن���ي   ،hypo glycaemia
ال�سكر يف الدم حتت املعدل الطبيعي، ويف هذه 

احلالة يتوق ال�س���خ�ض لتناول اإحدى املاأكوالت 

احللوة ب�س���دة، اأو املواد الن�س���وية، مثل الكيك، 

ويف بع����ض االأحي���ان يتله���ف لتن���اول قطعة 

�سوكوالته اأو ب�س���كويت اأو خبز، وعندما تفوته 

اإحدى الوجبات ي�س���اب بالتوتر ال�سديد وي�سعر 

بالع�سبية واالإعياء.

ومن االأعرا�ض امل�س���احبة لهذه احلالة اأي�سًا: 

ال�س���عور بالتعب طوال الوقت، حتى بعد احل�سول 

على ق�سط كاف من النوم، وهي حالة �سائعة جداً، 

وميكن اأن توؤدي اإىل ال�س���منة وزيادة الوزن، ما مل 

يتغلب االإن�س���ان على رغبته يف تناول احللويات 

واملواد الن�س���وية، ويف هذه احلالة ُين�سح بتغيري 

الربنام���ج الغذائي، وتطبيق برامج ك�رش الريجيم، 

وبرامج معادلة االأماح وال�س���وائل يف اجل�س���م، 

وتناول اأي من البقوليات، مثل الفول واللويباء بداًل 

عن املواد ال�س���كرية والن�سوية، اأو تناول ن�سويات 

معّقدة الرتكي���ب، مثل االأرز والبطاطا امل�س���وية، 

حيث تعمل تلك املواد على تثبيت م�ستوى ال�سكر 

يف الدم، وحتول دون هبوطه.

االأكل للت�سلية: البع�ض يلجاأ اإىل تناول الطعام 

ملجرد الت�س���لية اأو �س���غل وقت الفراغ، والبع�ض 

االآخ���ر ياأكل ب�رشاهة عند الف���رح، والبع�ض االآخر 

عند احلزن وال�سيق، واآخرون ياأكلون ملجرد االأكل، 

وبع���د االأكل ي�س���عرون بالندم ال�س���ديد على هذا 

االندفاع نحو االأكل، وي�س���عرون باالإحباط، وحن 

ي���زول املوؤثر يب���دوؤون بالعودة اإىل االن�س���باط، 

وهوؤالء دائمًا يحتاجون اإىل و�س���يلة مفيدة ل�سغل 

اأوقات الفراغ، مثل امل�س���اركة يف اأن�سطة ريا�سية 

وترويحية وترفيهية.

ف�س���ائل ال���دم والوراثة: تلعب ف�س���ائل الدم 

املختلف���ة دوراً هام���ًا يف زيادة ال���وزن، نتيجة 

تناول بع����ض االأطعمة، فعلى �س���بيل املثال، ما 

ينا�سب ف�س���لية الدم O، وذلك مليلها اإىل املواد 

الربوتينية، ال ينا�سب ف�سيلة الدم B، وما ينا�سب 

 ،B-A ال ينا�سب ف�س���يلة الدم A ف�س���لية الدم

وهذه نظرية اأخرى.

وت�سري التقارير العلمية عن ال�سمنة اإىل اأن ما 

ي�سل اإىل 85٪ من احلاالت يرجع اإىل عوامل وراثية 

خارجة ع���ن ارداة الفرد، فالبع�ض جتري عمليات 

التمثيل الغذائي يف اأج�س���امهم ب�رشعة ت�س���اعد 

على ا�س���تهاك الطاقة احلرارية ب�سكل اأكرث كفاءة، 

وبالتايل يكونون اأقل قابلية لل�سمنة، اأما البع�ض 

االآخر فاإن تلك العمليات الكيميائية احليوية ت�سري 

ب�سورة اأبطاأ، وبذلك ت�سبح اأج�سامهم اأكرث قابلية 

الختزان امل���واد الدهنية، وال توج���د حاليًا اأدلة 

طبية تثبت اأن اجلين���ات الوراثية هي التي توؤدي 

اإىل زيادة الوزن، لكن هناك من يعتقد اأننا جمعيا 

منلك نزعة طبيعية اإىل ال�س���منة، من اأجل البقاء، 

وتفادي املوت جوعًا يف ظروف املجاعات.

رمي اخلياط

أبرز مسببات السمنة عند المرأة )3/1(

ال يخفى واقع االأمة االإ�سامية على اأحد، ومن املعلوم 

 اأن االأم����ة اإذا فقدت اأع����زّ اأبنائها واأك����رث قوتها ومعظم 

ثروتها، ث����م احتفظت  بقواعدها الفكري����ة، ف�رشعان ما 

جتدد قوتها ومعظم ثروتها وتعود اإىل  مركزها املرموق، 

واإىل مكانته����ا الدولية، فاالأمة التي يكرث عددها وتزداد 

 عّدته����ا وتعظم ثروتها ثم تتخلى عن قواعدها العلمية 

واأفكارها ال�سامية، ال  ُينتظر منها اإال ال�ستات واالنحطاط 

وانحدار امل�ستوى الذي كانت عليه،  و�رشعان ما تتغلب 

عليها االأمم ال�ستنزاف خرياتها وا�ستعباد اأبنائها، وعلى 

 هذا تكون القوى الفكرية مبنزلة الرادع العظيم الأعدائها، 

واحلافظ االأمن  الأبنائها. 

نحن امل�س���لمن اليوم كثري عددنا، وقّل مفّكرونا، 

وحن ت���وزن االأمم  مبيزان الرق���ي والتقدم والقوى ال 

توزن بك���رثة العدد، وال ترجح فيها اإال كّفة  املفكرين، 

فلكي تعود االأمة االإ�س���امية اإىل م���ا كانت عليه من 

جمد و�س���وؤدد،  يجب اأن تهتم بالناحية الفكرية، واأن 

تفهم مادتها، واأن تتوحد على اأ�س���ا�ض  قاعدتها، واأن 

تقودها قيادة فكرية �سحيحة مرتابطة، واأن تقف �سفًا 

 واحداً يف وجه كل من ت�سّول له نف�سه االعتداء عليها 

وعلى مقد�س���اتها،  لكنها تقاد اليوم - مع االأ�س���ف - 

قيادة عاطفية منبثقة من غرائزها، وهذا ما هوى بها 

اإىل  احل�سي�ض.

من هنا، ال بد من مراجعة اآثار الفكر االإ�سامي، والنظر 

 اإليه نظرة �س����املة ت�ستهدف البحث عن مقا�سد االإ�سام 

واأ�س�س����ه، وقيمه التي قام  عليها هذا الفكر، وم�س����ادره 

التي تقرّبنا من نه�س����تنا، لنعود {خ����ري اأمة  اأُخرجت 

للنا�ض} منها القراآن الكرمي وتف�سريه، ومنها االأحاديث 

ال�سحاح وال�س����ري،  ومنها الفقه االإ�س����امي والت�رشيع، 

ومنها اأّمهات كتب التاريخ االإ�س����امي  واالإعام، ومنها 

كتب العقائ����د واأمهات كتب الت�س����ّوف واالأخاق وعلم 

النف�ض،  واأمهات كتب االأدب العربي. 

اإن العلم����اء العظام الذين تركوا لن����ا كنزاً وذخرية 

علمية مازلنا نلجاأ اإليه����ا يف ع�رشنا، اأمثال ابن حزم 

وال�س����اطبي والطربي  وابن كث����ري، والقرمزي واملاوردي 

واب����ن القيم واالإمام الغزايل واجلاح����ظ، مل تكن الدنيا 

لتغريهم، بل �س����هروا الليل والنهار قا�سدين وجه اهلل.. 

فاقروؤوا لهم  وترّحموا عليهم، وادعوا لهم و�س����ريوا على 

خطاهم. 

ع�سام غندور

•  اأ�سول تكرمي ال�سيوف
حفاظ���ًا عل���ى الع���ادات العربي���ة 

االأ�س���يلة؛ من اأ�سول ا�س���تقبال ال�سيف 

وبذل اأق�س���ى اجلهود كي ي�سعر مبحّبتك 

واهتمام���ك به، يقّدم ل���ك االإتيكيت اأهّم 

االقرتاحات واالأفكار االأ�سا�سية ال�ستقبال 

�سيوف االأعياد يف منزلك وتكرميهم: 

الهداي���ا: بغ����ضّ النظر ع���ن نوعها 

اأو قيمته���ا، تبق���ى الهدية تل���ك اللفتة 

ال�س���حرية التي ُتدخل الفرح اىل اأعماق 

القلب من دون ا�س���تئذان. حت�ّسبًا لقدوم 

اأقرب النا����ض اإىل منزلك؛ من اأ�س���دقاء 

واأق���ارب وج���ريان، ح�رّشي له���م هدايا 

ب�سيطة تفرحهم وتذّكرهم باأّن �سعادتهم 

تعنيك. 

االأطعمة اللذيذة: ال تكتمل جل�س���ات 

الزي���ارة خ���ال االأعياد م���ن دون تلك 

وامل�رشوب���ات  التقليدي���ة  احللوي���ات 

املرتبط���ة باملنا�س���بة، واأبعد من ذلك؛ 

خ�سو�سًا اإن كنت على موعد مع ا�ستقبال 

�س���يوف مميزين بالن�سبة اإليك وقريبن 

من قلبك، ال ترتددي يف حت�سري االأطباق 

التي تعرفن �سلفًا اأّنهم يع�سقونها. 

اأهّم ن�س���ائح  ح�س���ور املنزل: من 

االإتيكي���ت لك له���ذه الف���رتة املميزة 

هي االهتمام بزين���ة منزلك، وترتيبه 

ونظافته وتكوين على اأمّت اال�س���تعداد 

لا�ستقبال الدائم من دون موعد حّتى، 

لذا نن�س���حك عزيزتي باأن تخ�ّس�س���ي 

مرحا�سًا لل�سيوف تتاأكدين من رائحته 

العطرة وجفاف منا�سفه ونظافته على 

اأمّت وج���ه، كما اأن تنتبه���ي اإىل نظافة 

ال�ستقبال  وا�ستعدادها  اجللو�ض،  غرفة 

ال�سيوف. 

ح�س���ورك اأنت: ال يجوز اأب���داً اإالّ اأن 

تكوين على اأهّبة اال�س���تعداد ال�ستقبال 

�س���يوفك، وهذا جزء من تكرميهم.. كوين 

جاهزة؛ ارتدي ماب�سك، و�سففي �سعرك، 

ورّتبي اأظافرك، واإالّ خال �س���يوفك اأّنهم 

اأت���وك يف وق���ت غ���ري منا�س���ب، واأّنهم 

ي�سببون لك االإزعاج. 

االهتم���ام  الأّن  ال�س���يوف:  تناغ���م 

املعن���وي مب���ن يدخل بيتك يف���وق اأي 

نقاط اأخ���رى، ويف ح���ال اجتماع عدد 

من ال�س���يوف يف وقت واحد احر�س���ي 

على تقدميهم لبع�س���هم، واأال ُتهملي اأي 

�سخ�ض بينهم.

َفناإلتيكيت

مراجعة الفكراإلسالمي ضرورة حتمية

بريد القراء
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منوعات

اأف��ق��ي

1 - عا�سمة املغرب / م�سوؤول
2 - عا�سمتها بريوت / مدينة با�سلة يف فل�سطن

3 - الغالبية العظمى / عدم و�سوح )معكو�سة(
4 - الذي مي�سي على ارجله وبطنه / تاجر فراء

طــريـقـة اللعـب

تو�س���ع االأرقام م���ن 1 اإىل 9 عاموديًا واأفقيًا 

على اأن ال يتكرر الرقم يف اأي اجتاه عامودي 
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7 - ملل )مبعرثة( / نظر
8 - عا�سمة موريتانيا

9 - ا�س���م بنت مبعنى غ���زال / بلدة يف 
لبنان

10 - مدين���ة ليبي���ة �س���هرية / االأر�ض 
املكرمة

الوسواس القهري.. أسبابه وعالجه

w w w . a t h a b a t . n e t11

o b )��سطراب الو�سوا�ض القهري 

ه���و   )sessive compulsive
اأحد ا�س���طرابات املت�س���لة بالقلق، 

تتميز باأفكار وهواج�ض غري منطقية 

)لي�ض لها عاق���ة بالواقع(، وغالبًا 

ما تت�سبب بت�رشفات قهرية، وغالبًا 

امل�س���ابون  االأ�س���خا�ض  ما يع���ي 

القه���ري  الو�س���وا�ض  با�س���طرابات 

واأنه���ا غري  خلط���ورة ت�رشفاته���م 

منطقية، لكن ي�س���ُعب التخل�ض من 

مثل هذه الو�س���او�ض القهرية، فهي 

ت�رشف���ات اإلزامية مرتبطة مبثل هذا 

اال�سطراب، فعند و�سف موقف معن، 

كاخلوف من اجلراثيم وامليكروبات، 

بع�ض امل�سابن مبثل هذا اال�سطراب 

يغ�س���لون اأيديهم عدة مرات، لدرجة 

اأنهم يبالغون يف ذلك، وقد يت�سببون 

يف بع�ض اجلروح اأو بع�ض الندوب 

اجللدي���ة للتخل����ض م���ن مثل هذه 

امليكروبات اأو اجلراثيم، ورغم اأنهم 

يبذلون ق�س���ارى جهدهم للتخل�ض 

من مثل ه���ذه االأف���كار، اإال اأن هذه 

االأفكار الو�سوا�س���ية املزعجة حتدث 

ب�سكل متكرر ت�سبب االنزعاج والقلق 

، وقد تق���ود اإىل ت�رشفات  الدائم���ننْ

تو�س���ف باأنها قا�س���ية وترتك اأثراً 

موؤملًا ملر�سى الو�سوا�ض القهري.

القه����ري  الو�س����وا�ض  يو�س����ف 

باأنه عملية �س����عبة ومعقدة وغري 

معظ����م  يف  النج����اح  م�س����مونة 

احلاالت، وقد يحتاج ال�س����خ�ض يف 

بع�ض االأحيان اإىل عالج متوا�س����ل 

مل����دى طويل، ل����ذا ف����اإن العاج قد 

يكون فعااًل يف م�س����اعدة املري�ض 

لتعام����ل مع االأعرا�����ض؛ مواجهتها 

واحلد م����ن �س����يطرتها على جمرى 

جوانب حياته. 

هن����اك عاج����ان فع����االن ميكن 

الو�س����وا�ض  ع����اج  يف  اتباعهم����ا 

القه����ري، وهم����ا: الع����اج الدوائي 

والعاج النف�سي.

ويختل����ف الع����اج يف فعاليته 

لعاج ا�سطرابات الو�سوا�ض القهري 

وفق����ًا للمري�ض نف�س����ه، وطبيعته، 

ورغبت����ه يف الع����اج، ويف االأغلب 

يكون دمج كل من العاج النف�س����ي 

والدوائي االأجنع. اأما بن�سبة للعاج 

النف�س����ي ال�س����طرابات الو�س����وا�ض 

القه����ري، وهو ما ُيع����رف بالعاج 

اأجن����ح طريقة  املعريف،  االإدراك����ي 

لعاج الو�س����وا�ض القه����ري لكل من 

البالغن واالأطفال �سويًا.

كما اأن هناك العديد من االأدوية 

ملعاجل����ة االأمرا�����ض النف�س����ية قد 

يك����ون له����ا دور كب����ري يف التقليل 

من �س����لوكيات الو�س����وا�ض القهري، 

ويب����داأ العاج يف االأغل����ب باإعطاء 

وميكن  االكتئاب،  م�سادات  املري�ض 

اأن يكون مل�س����ادات االكتئاب، الأنها 

ترف����ع ن�س����بة ال�س����ريوتونن التي 

تكون ذات معدالت منخف�س����ة لدى 

ا�س����طرابات  م����ن  يعانون  الذي����ن 

الو�سوا�ض القهري، ومن االأدوية التي 

الو�سوا�ض  ُت�ستعمل لعاج ا�سطراب 

clomi b )للقه����ري: كلوميربامن 

fl b( وفلوفوك�سامن ،)raminee
وفلووؤك�س����يتن   ،)voxaminee
وب����روزاك   ،)fluoxetinee(

pa b( وباروك�ستن   ،)prozac(

 ،)paxil( وباك�سيل   ،)oxetinee
 ،)sertralinee( و�س����ريترالن 

وزولفوت )zoloft(.. لكن االأدوية 

النف�س����ية لها اآثار جانبية وخماطر 

كثرية، فبع�ض االأدوية قد تت�س����بب 

االآخر  وبع�س����ها  باأعرا�ض جانبية، 

قد ُيح����دث تفاعات خط����رية عند 

تناولها؛ اأكرث من دواء.

االأخ���رى  الع���اج  م���ن ط���رق 

ال�س���طرابات الو�س���وا�ض القه���ري، 

والت���ي تب���دو اأك���رث فعالي���ة من 

�سابقتها:

- منط التحفيز املغناطي�سي يف 

اجلمجمة

- معاجلات التخليج الكهربائي

- التحفيز العميق للدماغ

لق���د اأثب���ت الطب احلدي���ث اأن 

الو�س���وا�ض القه���ري ه���و مر����ض 

والدماغ،  بامل���خ  متعل���ق  طب���ي 

واالأع�س���اب املت�س���لة بهم���ا، واأن 

الو�س���وا�ض القه���ري لي�ض له عاج 

اإ�سافة  �س���وى باالأدوية والعقاقري، 

اإىل جانب العاج النف�س���ي، اأي اإن 

امل�ساب بالو�سوا�ض القهري البد اأن 

يتم عاج جانبه النف�س���ي، اإ�سافة 

اإىل اجلانب الع�سوي.

ال تقت�رش االإ�س���ابة بالو�سوا�ض 

القه���ري على �س���ن معين���ة، اإمنا 

ت�س���مل خمتلف االأعمار، كما ت�سمل 

اجلن�س���ن، لكن معظم احلاالت يبداأ 

فيها الو�س���وا�ض القهري بعد �س���ن 

االأربعن.

اأن هناك ارتباطًا  يعتقد البع�ض 

بن االإ�س���ابة بالو�س���وا�ض القهري 

والوراثة، اأي اإن معظم االأ�س���خا�ض 

القهري  اأ�س���يبوا بالو�سوا�ض  الذين 

كانت هناك حاالت لاإ�سابة الأفراد 

من عائلته من قبل.

ويف اخلت���ام، ُيذك���ر اأن النا�ض 

قدميًا كانوا يتعامل���ون مع مر�ض 

الو�س���وا�ض القهري على اأنه مر�ض 

ل���ه عاق���ة باالأمرا����ض املتعلقة 

بال�سياطن، وكانوا يحاولون عاج 

ال�سخ�ض امل�ساب مبر�ض الو�سوا�ض 

القه���ري كما يتم عاج ال�س���خ�ض 

اأي  ال�س���يطان؛  م���ن  املم�س���و�ض 

بال�رشب والتعذيب، اإىل اأن يتخل�ض 

ج�سده من ال�سيطان.

5 - عا�سمة االإمارات / فاكهة 
حمراء لذيذة

6 - خروف كبري
7 - ا�سوات الهواتف / كتكوت
8 - عا�سمة عربية بن نيلن

9 - عا�سمة تلقب بال�سهباء / 
جزء من الفم

10 - ات���رك / عا�س���مة املعز 
لدين اهلل الفاطمي

ع��م���ودي

1 - بل���د امللي���ون �س���هيد / 
مت�سابهان

2 - من انواع ال�سجر / ا�سمها 
القدمي عمون )معكو�سة(.

3 - ا�سدر الهاتف �سوتا / اقول 
مامل اكن اريد قوله )معكو�سة(

4 - ثلثا ب���اب / غري مهذب / 
ا�ستاقا

5 - �سوت االأمل
6 - لل�سوؤال )معكو�سة( / �سفة 
من �س���فات الب�رش احل�سنة اأو 

ال�سيئة
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كاريكاتير

ع��ادة م��ا ي�ش��ري النا���س ق��ارورة الغ��از 

لال�شتعم��ال املن��زيل، كالطب��خ والتدفئ��ة، م��ن 

املحالت التجارية، اأو عرب الهاتف، اأو من مكان 

تعبئة الغاز، ويقومون فوراً با�شتخدامها، اإال اأن 

اخلطاأ الذي يرتكبه البائع اأو موظف التعبئة يف 

املعمل، ال ينتبه اإليه امل�شتهلك.

فقواري��ر الغاز تك��ون يف باح��ة امل�شنع اأو 

م��كان التعبئ��ة يف اخل��ارج، ول��دى البائ��ع يف 

م�شت��ودع اأو خم��زن ال يت��م االهتم��ام بنظافته 

اأو ر�ّش��ه مببي��دات، فتاأت��ي العناك��ب واحل�رشات 

وتلج��اأ لتختبىء يف اأ�شفل قارورة الغاز، وتاأخذ 

منها مكانًا �شبه دائم، لتاأتي مبا�رشة مع اإدخال 

الق��ارورة اإىل منازلنا، وتتكاث��ر دون اأن ندري، 

دثها. اإ�شافة اإىل االأمرا�س اأو اللدغات التي تحُ

لذل��ك، يج��ب تنظي��ف كل ق��ارورة غ��از يتم 

��رة من جميع  �رشاوؤها بامل��واد املعقِّمة واملطهِّ

اجلوان��ب، واجلهت��ن العليا وال�شفل��ى، لتتفادي 

ت��رك اأي عناكب موؤذية اأو ح���رشات م�رّشة بكم 

وباالأطعمة، خ�شو�ش��ًا اأن قارورة الغاز تو�شع 

يف اأهم مكان يف املنزل، اأي املطبخ.

 قارورة الغازة
َ

احذروا أسفل

قرر العري�ش���ان الأردنيان �ش���وكت ودعاء، 

بح�ش���ب م���ا اأظهر ك���رت فرحه���م، اأن يدعوا 

اأقاربهما ومعارفهما مبحادثة تعبريية ت�شبه 

متامًا »حمادثة الوات�س اأب«.

طريقة الدعوة طريف���ة، حيث بداأها كاتب 

الدعوة بو�شع عبارة »اآخر ظهور للعزوبية«؛ 

يف اإ�ش���ارة اإىل �ش���اعة الزفاف، ومن ثم �رسد 

تفا�شيل ومكان الدعوة ب�شكل �شوؤال وجواب.

ولقت الدعوة قبول وا�شتح�شان الكثري من 

رواد مواق���ع التوا�ش���ل الجتماعي، يف حني 

اعتربها اآخرون اأنها غري منا�شبة.

بطاقة دعوة لزفاف على شكل 
محادثة »واتس أب«

أغرب ماراثون 
في العالم

يختل��ف »�شب��اق بيليك« يف 

اإ�شباني��ا ع��ن اأي ماراثون اآخر، 

لكون��ه يج��رب املت�شابق��ن على 

وعب��ور  الط��ن،  يف  الغو���س 

االأ�ش��الك ال�شائك��ة، وا�شتخ��دام 

اأ�شا�شي��ات ريا�ش��ة »الباركور« 

للتنّقل من منطقة اإىل اأخرى.

��م �شنويًا وميتد  ال�شباق ينظَّ

وي�ش��ارك  كل��م،   10 م�شاف��ة 

حماط��ن  ريا�ش��ي   300 في��ه 

باالأ�شوار، يحُجربون على الزحف 

ع��رب االأنابيب، وال�شباحة بطول 

اخلنادق ال�شيقة، حاملن اأثقااًل 

معدنية، والتغّلب على جمموعة 

م��ن االأ�شخا�س مهمتهم تعطيل 

املت�شابق��ن بالق��وة، للو�ش��ول 

اإىل خط النهاية.

املثري يف االأم��ر حقًا هو اأن 

املت�شابق��ن ال يعرف��ون العقبة 

التالية التي �شتعر�س طريقهم، 

اأي  توّق��ع  ميكنه��م  وبالت��ايل 

االأ�ش��الك  م��ن  بداي��ة  �ش��يء، 

ال�شائك��ة، و�ش��واًل اإىل �رشورة 

»البارك��و«  مه��ارات  امت��الك 

االأ�شا�شية للتنّقل ب�رشعة كبرية 

قبل االآخرين.


